










মানাঁবদ্যাবিষয়ক টতরধাসিক পত্রিকা 

সম্পদ, 

তন্ণচজ্ঞঘ সিংহ 

ভারতীয় মনঃসমীক্ষা সমিতি কর্তৃক পরিচালিত. 

ষোড়ষ বধ বৈশাখ-আষাও ১৩৮১ প্রথম সংখা। 
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ভারতীর় মনঃদমীক্ষ। সমিতি কর্তৃক পরিচালিত 

গিরীকন্রশেখর র্লিনিক 
১৪, গাশিবাগান লে । কন্নিকাতা-৯ 

ফোন নং ৩৫-৮৭৮৮ 

বিশেষজ্ঞ দ্বারা আধুনিক বিজ্ঞানসম্মত উপায়ে সকল রকম মানসিক রোগের চিকিৎসা 
কেন্দ্। রবিবার ভিন্ন সপ্তাহের ক্ষন পকল দিন সকাল ১০টা হইতে বেলা ১টা পর্যন্ত 
খোলা । 

সামান্য হইলেও মানসিক রোগ অবহেলা করিবেন না । 



রমেশ দাশ * 

ধতুর রঙ্গমঞ্চে পর্যায়ক্রমে পরিবর্তন ঘটে-গ্রীম্মের পর আসে বর্ধা, তারপর ক্রমা- 

ন্বয়ে আবিভাব ঘটে শরৎ, হেমন্ত, শীত আর বসন্তের । গ্রহ নক্ষত্রধাজি নিদিষ্ট গতিতে 

চা, পথ পরিক্রমা করে চলে । তালে তালে তরঙ্গমালার উত্থান-পতন নিয়ান্ত্রত হয়। 

হও প্রাণীর জীবনে এক একটি স্তরে এক এক ধরণের পরিবর্তন ঘটে । বস্ততঃ 

সকল প্রকার অস্তিত্বের মধ্যেই একটি নিয়মনিষ্টা, সুনির্দিষ্ট গতিশীলতা বা ছন্দের সন্ধান 

পাওয়া যায়। 

বৈচিত্র্যময় ক্ষ্টিবক পরতে পরতে ছন্দের খিচিত্র প্রকাশ লক্ষিত হয়। প্রাণীর কণে 

ধ্বনিত হলে ছন্দ হয় সঙ্গীত. আর তার চরণে স্পন্দিত হণে সৃষ্টি হয় নৃত্যেব। হৃতোর 

।/পক্তা বিম্ময্রকর । পদার্থবিজ্ঞানী লক্ষ্য করেছেন যে সব অন্ু-পরমান দিয়ে বস্তুর সুষি হয়েছে 

সগুলি স্থাবর নয়, জঙ্গম__তারা অবিরাম অবিশ্রাম নৃত্যরত। তাদের নঙনের ফলেই 

এদের মধ্যে ঘটেছে নব নব সমন্বয়, বিল্প্ি ঘটেছে পুরাতন সংহতির । এমনি করে 

সষ্টি হচ্ছে নৃতন পদার্ধের, ধ্বংস ঘটছে পুরাতনের । হ্বতরাং খপা যেতে পারে টি, 

স্থিত ও প্রলয়ের মুলে আছে নৃত্য। বৃতন সমন্বয়ে নৃতন স্থষ্টি, সমন্বয়ের আবস্থানে 

স্থিত. তার বিলুপ্তিতে প্রলয় । 

উঠিদ জগতে নৃত্যের সন্ধান দিয়েছেন, জীববিজ্ঞানা আচাধ জগদীশচন্দ্র। তার 

1লখত “অব্য”? গ্রন্থে বনচাডালের নৃত্যের কথা ধিশেষভাবে আলোচিত হয়েছে। 

সঞ্চিত উদ্ত্ত শক্তির উৎসার ঘটে উদ্ভিদের স্বতঃম্পন্দনে, অর্থাৎ নাচনের মধ্যে। 

মনোটি শান কবি 991711161 ও9950০67 এর “অতিরিক্ত শক্তি তত্ব--এর সঙ্গে 

জগদ্ীশচন্দ্রের এই মতবাদের প্রচুর সার্বশ্ত আছে। ৯০1%11167 ও ১61০6€7 মনে করেন 

সঞ্চিত অতিরিক্ত শক্তির ( 98101085 60608 ) বহিঃপ্রকাশ ঘটে শিশুর খেলাধুলায়, আর 

_ জগ শচন্্রের ২ মতে উদ্ভিদের শ্বতঃম্পন্দনের কারণ তার “সঞ্চিত ধলের বহিরোচ্ছাস”” | 
শ্পাপ্প্পাপাাি সপ ীীীশী 

এপাশ ১পদ সপে 

* অধ্যক্ষ, ০, শিক্ষা ও মনোবিজ্ঞান বিষয়ক গবেষণা সংস্থা (ব্যুরো অব এডুকেশনাল এগ্ড 

সাইকোলজিকাল রিসাচ' ) 



৮ চিত্ত £ প্রথম সংখ্যা ১৩৮৬ 

উদ্ভিদের স্বাধ্যাত্ম-চেতনার কথা সাধারণ মানুষের কাছে উন্মাদের উত্তট কল্পন! 

মাত্র। তবে মহাযোগী চরণদাস বাবাজী এই কল্পনাকেই বাস্তব বলে প্রমাণ করে- 

ছিলেন (ভারতের সাধক-__র্থ খণ্ড, শঙ্করনাথ রায়)। দিগনগর গ্রামের একটি 
প্রাচীন বটবৃক্ষের দৈবী শক্তি উদঘাটিত করেছিলেন তিনি অবিশ্বাসীদের কাছে--বট 

বুক্ষটিকে ঘিরে তিনি যখন তদগত চিত্তে নৃত্য ও কীর্তনে আত্মহারা, তখন উপস্থিত 

সকলের সমক্ষে একটি অলৌকিক দৃশ্য উদঘাটিত হলো, বিম্ময়ে তারা লক্ষ্য করুলো 

বটবৃক্ষের শাখা-প্রশাখাগুলি বাবাজীর সঙ্গে সঙ্গে সমান তালে উদ্দাম নৃত্যে উত্তাল 

হয়ে উঠেছে । 

সতীহারা শিব ক্রোধোম্মস্ত হয়ে যখন তাণ্ডব নুতা স্থরু করেন তখন বিশ্বসংসার 

ধংস হবার উপক্রম হয়েছিল। স্ৃতরাং নৃত্যের মধ্যে ক্রোধেরও ক্ফুরণ হয়, যদিও 
আমরা সাধারণতঃ নৃত্যের মধ্যে শ্তধু আনন্দেরই উদ্দ্বাস ঘটে বলে মনে করে। 

মান্য ক্রুদ্ধ হলেও যে নৃত্য করে তার প্রমান আদিম জাতির বৃদ্ব-প্রণালী। কাঁডা- 
নাকাডা,শিউ-দামামার সম্মিলিত গুরু গম্ভীর শবধের তালে তালে তীর-ধস্থুক, বর্শা- 

সঙ্জিত উভয় প্রতিপক্ষের নির্দিষ্ট মাত্রায় পা ফেলে ফেলে পরস্পরের সমন্থথীন হবার 

মধ্যেই ক্রোধাখ্রিত নৃত্যের চিত্রটি পরিস্কুট । আজও প্রচণ্ড ক্রোধে উন্মত্ত হলে আমাদের 
হাত-পা, সব অঙ্গ থর থর করে কাপতে থাকে । একেও নৃত্যেবই রূপান্তর বলা যায়। 

বস্ততঃ নৃত্যে ছন্দের প্রধান আশ্রয় চরণ হলেও সর্ব অঙ্গেই তার স্পন্দন জাগে। 

অবশ্থ একথাট! ঠিক যে সাধারণতঃ ও প্রধানত: নৃত্যের মধ্যে আনন্দ বা উল্লাসেরই 
উচ্ছান ঘটে থাকে । অরণ্যচাবী বন্ত মানুষের আনন্দান্ুষ্ঠানে মাদল সহকারে উদ্দণ্ড 

নৃতা, বিবিধ লোকনৃত্য, কীর্তনানন্দে বিভোর ভক্তবৃন্দের বিহ্বল নর্তন, ধনীর দরবারে 

নর্তকীর নুপুর নিক্ষন, মন্দিরে মন্দিরে দেবদাপীর নৃত্যঞ্জলি, শিল্পমঞ্চে সৌখিন শিল্পীর 
নৃত্য নিবেদন--এ সবের মধ্যে আনন্দেরই উতৎসার ঘটতে দেখা যায়। অধিকাংশ ক্ষেত্রে 

পশ্তপক্ষীর নৃত্যের পশ্চাতেও থাকে তাদের আনন্দ-বোধ। আকাশে মেঘ সঞ্চার হলে 

আনন্দে মযুরী নৃতা করে, প্রভুর দর্শনে ভক্ত কুকুর নৃত্যের মাধ্যমে তার আনন্দ 
প্রকাশ করে, হরিণ শিশু “অকারণ পুলকে” নেচে বেড়ায়। 

নৃত্যের মাধ্যমে আনন্দ প্রকাশ করার বীতিটা আদিম হলেও বর্তমান যৃগের 

সভ্য মানুষ যেন এ রীতিটাকে স্বীকার করে নিতে পারছেনা । ক্রমে ক্রমে নৃত্য 

তাই মাত্র একটি শিল্প কলায় পরিণত হতে চলেছে। কিন্তু নৃত্যের স্পৃহাটি আদিম বলেই 

যেন ছুনিবার। তাই সভা মানুষের চরণে নৃত্য আন্দোলিত না হলেও তার হৃদয়কে 
সে আন্দোলিত করে। এই সত্যটি বিশ্বকবি রচনায় সার্থকভাবে প্রকটিত হয়েছে 



নৃত্যের পাঁচালি ৩ 

যখন তিনি গেয়ে উঠেছেন_“হৃদয় আমার নাচেরে আজিকে মযুরের মতো নাচেরে, 

হৃদয় নাচেরে |” আননোর সংবাদ পেলে আমর প্রায়ই বলে থাকি-_-এ সংবাদে আমার 

মন নেচে উঠেছে।, 

নৃত্যের মধ্যে একটা নেশা বা মাদকতা আছে। একবার নাচতে স্থুকক করলে 

সহজে আর থাম যায় না। 02076 0109010+ কবিতায় কবি তিনটি সরল গ্রাম 

কৃষকের চিত্র অঙ্কন করেছেন। তার।- বাজি রাখলো নেচে নেচে সমুখ বরাবর এগিয়ে 

যাবে, থামা চলবে না; থেমে গেলেই বাজিতে হার হবে। তারা মহানন্দে নেচে 

চললো । কত গ্রাম-নগর, অরণ্য-প্রাস্তর একে একে তারা অতিক্রম করে গেল, তবু 

তারা থামলোনা। অবশেষে এসে পড়লো সমুদ্রের উপকুলে। এবারে ছুজন কৃষক 

ক্ষান্ত হলো, কিন্তু তৃতীয় জন তার নাচন না থামিয়ে নেমে গেল সমুদ্রের নীল জলে। 

নেচে নেচে সে এগিয়ে চললো।-_ক্রমে ভ্রমে সমৃদ্রের জলরাশি তাকে গ্রাস করে 

ফেললো ৷ ছুই বন্ধু সমৃদ্রতটে অদৃশ্য বন্ধুর উদ্দেশে প্রতিশ্রত অর্থ রেখে অশ্রজলে 

বিদায় নিলে। তারপর কৰি কল্পনা করেছেন বিজয়ী কৃষক কেমন করে সুনীল সমৃদ্র- 

গর্ভে স্বর্ণকাস্তি মৎ্স্থকন্যাদের সাহচর্ষে শ্বেত প্রবাল প্রাসাদে মহানন্দে দিনাতিপাত 

করতে লাগলে। তার কথা । অর্থাৎ আনন্দ থেকেই নৃত্যের উদ্ভব শুধু নয়, নৃত্যের 

পরিণতিও আনন্দ। “চরণ বৈ মধু বিন্দতি, চরণ স্থাদুমদুখরম ুষ্যন্ত পশ্য শ্রেমাণং 

যোন তন্দ্রয়তে চরণ, চরৈবেতি চরৈবেতি"_-খধি কঠের এই অমর বাণীর তাৎপর্যটিও 
অরূপ । 

নৃত্যের, যে নেশা! আছে যার। কখনে! কীর্তনে যোগ দিয়েছেন নিশ্চয়ই তাদের 

সে অভিজ্ঞতা হয়েছে। র্লাস্ত না হওয়৷ পর্যস্ত নর্তনের যেন ক্ষান্তি আসে না। 

কোন কোন ব্যাধির মতো নৃত্যও সংক্রামক | কীর্তনীয়াদের নাচতে দেখে দর্শক- 

দের মধ্যেও ধীরে ধীরে নৃত্যের স্পৃহা উজ্ভীবিত হয়। তারাও ধারে ধীরে নৃত্য শুরু 
করে দেন আর অচিরে বিভোর হয়ে পড়েন। মান-মধাদার অভিমান প্রতিবন্ধকতার স্ব 

করে না। 
চা 

১৩৭০ খ্রীষ্টাব্বে ইওরোপীয় নগরীগুলিতে নৃত্যম্পৃহা মহামারীরূপে দেখা দিয়েছিল 
€%৯ 10100191781 091 চ5৮০:)010969--320095 10166: )। মনস্তাত্বিকেরা এব নাম 

দিয়েছেন 10800110£ 718112 | কারণন্বরূপ তার! জনমানসে গণমনের প্রভাবের (6581 

০06171855$ 80566511017) কথা বলেছেন। ম্যানিয়া হল কোন কিছু বার বার সম্পাদন 

করবার জন্য প্রচণ্ড ভাৰে অনুভূত এক ছুনিবার ও ছুর্দম অস্তর্তাড়না (10001701091 

17)0])01196) । 
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প্রীচেতনা যখন তার পার্যদবর্গের সঙ্গে নেচে নেচে নাম-সন্কীর্তন করে পথ পরিক্রমা 

করতেন তখন শত শত দর্শক উদ্ধদ্ধ হয়ে দলে দলে ভিড়তো_নৃত্যানন্দে উত্তাল 
জনসমূদ্র সেএক অপন্প দ্বশ্টের অবতারণা করতো! । 

মানপিক স্বাস্থ্যের সঙ্গে নৃত্যের একটি নিবিড সম্পর্ক আছে মনে হয়। আমার 

জনৈক বিশিষ্ট বন্ধু বিশ্ববিগ্ঠালয়ের এক প্রবীন অধ্যাপক। বয়েস তার যাট উত্তীর্ণ 
হয়ে গেছে, অথচ তারুণ্য তাঁর অপরাপ্ত। কেশে পাক ধরেনি, কর্মক্ষমতা অটুট আছে 

দিন-বান্তির নানা কাজে ছুটে বেড়াচ্ছেন অথচ প্রাণ প্রাচুর্যের অভাব নেই। কথায় 

কথায় তার সরস মন্তব্য আর দিলখোল উচ্চ হাস্ত পরিচিত মহলে তাঁকে বিস্ময় 

ও প্রীতির পাত্র করে তুলেছে । একদিন প্রশ্ন করেছিলাম তার এই তারুণ্য ও প্রাণ 

প্রাচূর্যের রহস্তটি কি? উত্তরে তিনি বললেন_-“আমি প্রতিদ্দিন একবার ঘরে খিল 
এটে তাই-বে-নাই-রে-না। বলে কয়েক পাক নেচে নিই, আমার বিশ্বাস আমার সজী- 

বতার এটাই আসল রুহস্ত |" এমন আরও ছুচার জনকে অন্তরঙ্গ ভাবে জানি 

যর বাইরে খুব গম্ভীর ও নীরস বলে পরিচিত, অথচ আপন গৃহে শিশুদের সঙ্গে 
শিশুর মতোই মাঝে মাঝে নৃত্য করেন এবং 'ামি জানি তারা সন্তুষ্ট ও স্বখী 

মান্ুষ। নৃত্যকে তাই বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে মনোব্যাধির একটি চিকিৎসা-পদ্ধতি 
(17018191100 7160104) রূপেও ব্যবহার করা যেতে পারে নলে আমি মনে করি। 

চিকিৎস। ক্ষেত্রে নৃত্য পদ্ধতি (181709 11)5191) নিয়ে গবেষণা করা যেতে পারে। 

নৃত্যের মাধ্যমে অবদমিত লঞ্চিত উদ্মা (91781), আক্রোশ (8881955%97), উদ্বেগ 

($6115101)), উৎকগা৷ (৪172191) ইত্যাদি ক্ষতিকর মানসিক অবস্থাগুলির উদগতি 

(58110796101) ঘটে । প্রচণ্ড হস্ত-পদ ও অজসশালনের ভেতর দিয়ে সঞ্চিত 

আক্রোশেরই নিষ্কাশন (০811881519) ঘটে । 

এমনি করে মন ভারমুক্ত (6185) হয়ে তার সহজ ও সাম্যাবস্থা ফিরে পায়। 

স্ৃতর|ং নৃত্যু শুধু বিলাস নয়, শুধু শিল্প নয়, এর ব্যবহারিক মুলাটিও বড কম নয়। 

বিশ্বসংসাঁর ছন্দবন্ধ। ছন্দপতন ঘটলে তার স্থাভাবিকতা হারিয়ে ফেলে। 

১ন্দোদ্ধার করতে হলে ইন্দসংযোৌজনার প্রয়োজন 1 নৃত্য হলে ছনোর একটি সার্থক: 
রূপ । 



ভানবাসা» প্রত্যাখ্যান ও মানসিক স্বাস্থ্য 

আমরেক্দ নাথ বস্তু * 

( ছুই ) 

পুবের আলোচনায় আমরা দেখেছি যে মা-বাবার ভালবাসা পাওয়া সম্বন্ধে শিশুর 
ধারণা তার মানপিক স্বাস্থা শির্বারণে এক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করে। কিন্ত প্রশ্ন 
লো৷ মা-বাধারা যথে্ ভালবাসা দিচ্ছেন, একথ! মনে করলেও শিশুর] অনেক সময় 

তার বিপরীত ধারণ। পোষণ কবে কেন? পূর্বের আলোচনায় এমন কয়েকটি ঘটনার 

উল্লেখ করা৷ হয়েছিল যার মধ্যে দেখা যাঁয় যে কেবলমাত্র মা-বাবার সান্নিধ্যের মধ্যেই 
শিশুর পক্ষে তাদের ভালবাসা পাওয়ার নিশ্যয়তা নেই। অতি আধুনিক কিছু গবে- 
বণাঁয় দেখ! গেছে যে, ৮-..০, (110 10105510001 07536106 011 19810101091 ॥ 609$(৫1. 

108116171 0963 1706 £0121)065 01001610181 50615000110] (0 1079 011110, ০51)901911% 

11 01150 19019100 15 10108019 0 (0191706211৮ 01511110810 117 70611810111 01) 

16 14170 ০1 0116 ০10110 (19826 0. 12700517 & 1২০99০11 0. 70981710%) অনেক 

সময় এরূপও এখা গেছে যে শিশুর মানসিক সুস্থতার জন্তই শিশুকে তার বাঙডীতে মা- 
পাবার কাছে না রেখে কোনও বোডিং-এ রাখাই শ্রেয় বলে বিবেচিত হয়েছে । মা-ণ।বার 
সান্লিধ্যে থেকেও শিশু তাদের ভালবাসা থেকে বঞ্চিত হতে পারে । এরূপ অবস্থাকে বলা 
যেনে পারে মা-বাবা ও শিশুর মধ্যে ভাঁলপাপার সম্পর্কে বিরতির পরিস্থিতি (0151917191) 
) (11 21৩০1101781 179196101791010) ৷ এই পরিস্থিতির উদ্ভব নানা ভাবে হতে পারে। 

যেমন, মা-বাবা যদি শিশুর ,প্রতি সব সময় একটা অতাধিক “দুর ছাই" গোছের ভাণ 
পোষণ করেন) শিশুকে যদি প্রায়ই বকা-ঝাকা ও মার-ধরের সাহাপ্যে পীডন. করেন ; 
এবং শিশুর প্রতি তাদের মনোভাব যদি প্রায়শঃই ৰিরক্তি ও ভালব/সার মধ্যে দোছুল্যমান 
থাকে,. তাহলে শিশুর মনে সহজেই বঞ্চনার বোধ জাগতে পাবে । তাহলে দেখা যাচ্ছে 
যে এই বিকৃত ভালবাসার পবিস্থিতির বীজ প্রধানত: মা-ৰাবার চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য ও 
ব্যক্তিত্বের মধ্যে নিহিত । মা-বাবার এরূপ ব্যবহারের ফলে মা-বাবা সম্বন্ধে শিশুর মনে 

* মনঃসমীক্ষক | শিক্ষক, বালিগঞ্জ রাষ্্রীয় বিস্তালয়। অংশ-কালীন উপাধ্যায়, 
ডেভিড হেয়ার ট্রেনিং কলেজ, কলিকাতা । 
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একটা বিকৃত ও অস্পষ্ট ধারণা! দেখা দিতে থাকে । এই ভাবে মা-বাবা ও শিশুর মধ্যে যে 

সম্পর্ক গড়ে ওঠে তাকে আমর! বিরুত সম্পর্ক এবং অসম্পূর্ণ সম্পর্ক বলতে পারি। 
এবারে দেখা যাক এই বিকৃত এবং অনন্পুর্ণ সম্পর্ক কত রকম ভাবে দেখা দিতে 

পারে। প্রথমে মা-বাবা শিশুকে নিজেদের আশা-আকাঙ্াা ও মুল্য বোধ চবিতার্থের 

মাধ্যম হিসাবে মনে করতে পারেন। সন্তানের যে একটা নিজস্ব সত্বা আছে, একথা 

তারা উপলব্ধি করতে পারেন না। সন্তানের ইচ্ডা, ক্ষমতা ও সুখ যে আলাদা রকমের 

হতে পারে তা তারা বৃঝতেই চান না। 

ঘটন। নং৭। পি্ট পঞ্চম শ্রেণীতে পড়ে। খা-বাবাব ইচ্ছা পিণ্ট, ক্লাশে প্রথম 

হবে। পিণ্টর মাসিমার ছেলে গত বছর বাঁধিক পরীক্ষায় ক্লাশে তৃতীয় স্থান অধিকার 

করেছিল। তাই মা-বাপা পিট্ুর মনে এই প্রথম হওয়ার আকাতঙ্খাকে উদ্দীপিত 
রাখতে ব্যস্ত। পিণ্ট মোটামুটি বুদ্ধিমান ছেলে । কিন্তু ওর ম৷ তাঁর বন্ধুদের কাছে 

গল্প করেন, পি পড়াশুনায় খুব ভাল, ওর খুব বৃদ্ধি, কাজেই ও খাষিক পরীক্ষায় 
অপশ্যই প্রথম হবে । এই সব গল্পের মধ্যে দিয়ে তিনি আত্মপ্রসাদ লভ করেন, 

নিজের মূলাকে আরও বাড়িয়ে তোলার চেষ্ট। করেন। পিন্ট,র সামনেই এসব কথা- 

বার্তা হয়। মা-বাবা ওকে খলেছেন এপার প্রথম হলে ঘড়ি কিনে দেখেন। এই 

ভাবে পিণ্ট,র পরীক্ষার ফল সম্বন্ধে এক কল্পনার সৌধ গডে উঠতে থাকে। এদ্রিকে 

পরীক্ষা যতই সন্গিকটঘতী হয় পিণ্ট, যেন কিরকম হয়ে ওঠে । পরীক্ষায় মা-বাবার 

আকাঙ্খিত ফল সম্বন্ধে সেনিশ্চন্ত হতে পারে না। পরীক্ষা সম্বন্ধে ভয় বাড়তে থ|কে। 

খাওয়।-দাওয়া, আনন্দ-ফুতি কমে যায়। পরীক্ষার কয়েক দিন আগে হঠাৎ গা বাঁম-বাম 

ভাব দেখা দেয়। শরীর খারাপ হয়ে যাঁয়। একদিন দেখা গেল ওর সার গায়ে 

ফুলকূডি (1891 ) বেরিয়েছে । শেষ পর্যন্ত ওর পরীক্ষা দেওয়। হলো না। 

ঘটনা নং৮।| অনুরূপ আর একটি ঘটনা । মিণ্ট্ বষ্ঠট শ্রেণীতে পডে। ওর 

সম্বন্ধে মা-বাবার খুব উচু ধারণা । ওর বৃদ্ধি, ওর মেধা সন্থদ্ধে তারা সর্বত্রই গল্প 
করে বেডান। ওর বৃদ্ধি, ওর মেধা, ওর পরীক্ষার ফল্ প্রভৃতি সৰ কিছুর পিছনে 

যে তাদের যত্বু, চেষ্টা ও সতর্ক দৃষ্টি কাজ করছে, একথা বলতে তারা কখনও ভোলেন ন]। 

এর মধ্যে তার] একটা সুখ অনুভব করেন । তীরের এই উচ্চ মধ্যবিত্ত সচ্ছল লেখা-পড়া 
জান ঘরে এরকম ছেলে না হলে কি মানায়? তাদের কৃতিত্ব যে তারা ছেলেকে 
এভাবে গড়ে তুলতে পেরেছেন। তাকে পড়াশুনায় আরও উৎসাহ দেওয়ার জন্য প্রতি- 

শ্রুতি দেওয়া হয় যে বাধিক পরীক্ষায় প্রথম হলে সাইকেল কিনে দেওয়া হবে। 
পরীক্ষার শেষে মিন্ট,ও পরীক্ষার ফল সম্বন্ধে মা-বাবার মনমত কথা-বাতী বলতে 
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থাকে। পরীক্ষার ফল বের হলে বাডীতে এসে বলে খে সে প্রথম হয়েছে। মা-বাবা 

স্কুলের রিপোর্ট বই দেখতে চাইলে মিল্ট, তাদের বলে যে রিপোট বই দেওয়া হয় 

নি। কারণ ছাপাখানায় গোলমালের জন্য রিপোর্ট বই সময়মত স্কুলে এসে পৌডায় 

নি। কাঁজেই ফল মুখে ঘোষণা করা হয়েছে । যা-বাবারও বোধ হয় নিজেধের কামনা- 

পৃতির ব্যগ্রতাঁয় সমস্ত বোধশক্তি অধলুপ্ত হয়েছিল। শিল্টুর কথায় সন্দেহ করেননি ; 
অথবা সন্দেহকে অবদমন করেছেন। মিণ্টর সাইকেল এল। কিন্তু এত আননোর 

মধ্যেও ওর মনে কোন আনন্দ নেই। ও সব সময়ই একটা অস্বাস্ত বোধ করে। 

এক জায়গায় বেশিক্ষণ থাকতে পারে না। অবশেষে বডদিনেস ছুটির পর যখন স্কুল 

খুললো তখন আস্তে আস্তে সকল রহস্যের উদ্ঘাটন হলো । 

এই ছু"টি ক্ষেত্রেই দেখা যাচ্ছে যে মা-বাবা সন্তানকে নিজেদের উচ্চ আকাখা 

চিতার্থের মাধ্যম হিসাবে দেখেছেন । সন্ত।নের পরীক্ষার ফলের সাথে তাদের সামাজিক 

প্রতিষ্ঠা ও মূল্য ওতঃপ্রে।ত ভাবে মিশে আছে। শন্তানের প্রয়োজন, তার ক্ষমতা এখানে 
গৌণ। তাই সন্তানের উপর অনবরত চাপ এসে পডছে। আর এই চাপে ফলে 

সম্তান তার মা-বাঁধার ভালপাঁস। সন্বন্ধে নিশ্চিত হতে পারছে না। সব সময় ভালবালা 

হারাবার ভয়ে উদ্ভ্রান্ত । সে মনে করেযে মা-বাপাপ আকাঙ্খা! পূরণের মধ্যেই তার 

মুল্য। তানা হলে সেপরিত্যাজা। ফলে এই মৃপা বজায় রাখার জন্য সে কথনও 

আশ্রয় নিচ্ছে রোগের, কখনও বা নানা মিথ্যা ও প্রবঞ্চনার । ফলে তার আবেগ-জীবনে 

নেমে আসে নান] বিপর্যয় । 
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হুঃখের বিষয় এরূপ পরিস্থিতির পরেও তাঁদের বলতে শোন! গেছে, “ছেলের জন্য 

এত করল।ম, ছোটবেলা থেকে ওকে এমন ভাবে গডে তোলার চেষ্টা করলাম, দিন- 

রাত ওর কথাই ভাবি, শেষ পধন্ত কিন এই হলে।? ও আমাদের সর্বনাশ করেছে। 

এমন ছেলেকে দুর করে দেওয়া দরকার ।” অবশেষে তারা এই মনে করে সাস্তনা 

পাওয়।র চেষ্ট। করেন যে পাড়ার খারাপ ছেলেদের দলে পড়েই ছেলে এমনি হয়েছে । 

দ্বিতীয়ত কোন কোন ক্ষেত্রে দেখা যায় যে বাবা অথবা ম1! তাদের নিজেদের 

ধ্যান-ধারণাকে এত বড করে দেখেন যে সম্তানকেও তার) সেই ধ্যান-ধারণার একটা! 
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অংশ-বলে মনে করেন। ঘেমন--ঘটন। নং ৮। দীপু সাধারণ মধ্যবিত্ত ঘরের 'ছেলে। 
বাব সাধারণ চাকরী করেন। মাও চাকরী করেন। ফলে দীপু শৈশব থেকেই 

পিসি ও দিদির কাছে বড হতে থাঁকে। মা সংসার ও চাকরী নিয়ে ব্যস্ত । বাব! ততোধিক 

ব্যস্ত তার রাজনৈতিক মতাদর্শ নিয়ে। তিনি দীপুকে মেই মতাদর্শে গড়ে তুলতে 
চান। তিনি কল্পনা করেন যেদীপু একদিন এই আদর্শের জন্য আত্মত্যাগ করবে। 

তিনি ধা পারেন নি দীপু তাই পারবে। বাবা তার অবসর সময়ে দলের কাজে ব্যন্ত। 

বাডীতেই দলের সভ] হয়, রাজনৈতিক ক্লাশ হয়। দীপুর যখন বারো তেরো বছর 

বয়ল হয় তখন তিনি ওকে প্রত্যক্ষ রাজনৈতিক কাজের মধ্যে নিয়ে আসতে আরম্ত 

করেন। দীপুর ভাল লাগে না । ওর মন বিদ্বোহী হয়ে ওঠে। বাবা ওকে যে সকল 
দায়িত্ব দেন ও তা পালন করে না। বাবার কাছে মিথ্যা কথা বলে। একদিন মিথ্যা 

ধর] পড়ায় বাবা দীপৃকে প্রচণ্ড প্রহার করেন) কারণ আদর্শ নিয়ে ছেলেখেল] ! এ 
সহা করা যায় না। দীপুর মন আরও বিদ্রোহী হয়ে ওঠে। ওর ব্যবহারে নান! 

অস্বাভাবিকতা দেখা দেয়। নান! দ্বন্দের মধ্যে পডে ওর শরীর খারাপ হতে থাকে । 

আস্তে আস্তে ফিটের উপসর্গ দেখা দেয়। একদিন কথায় কথায় দীপু অভিযোগ করেছিল 
যে ওকোন দিন ওর বাবার ভালবাস! পায় নি। বাবা তার দলের ছেলেদের বেশি 
ভালবাসেন । 

তৃতীয়তঃ অনেক সম্নয় দেখা গেছে যে মা-বাবার তাদের সন্তানকে সব ব্যাপারেই 
তাদের উপর নিরবশীল করে রাখতে চান। শিশু বড হয়ে আত্ম-নির্ভরশীল হবে, 

এ অবস্থাকে তীর। ভয় পান। সন্তানকে তারা স্বাধীনতা দিতে ভয় পান, পাছে ওরা 

কখন কি করে বসে। পাছে সন্তান হাতছাড] হয়ে যায়, এই তাদের ভয়। প্রচণ্ড 

আগলে থাকার মনোবৃত্তি (795563315610655 ) থেকেই এরূপ ব্যবহার তীরা করে 

থাকেন। তাই সন্তানকে তীরা সব সময় অক্ষম, অপটু ভাবতে ভালবাসেন । 

ঘটনা নং৯। মিঠু এখন দশম শ্রেণীতে পড়ে। তার দৈনন্দিন জীবনের প্রতিটি 

ব্যাপারেই ম! সর্বদা হস্তক্ষেপ করেন, পাছে মিঠ কিছু ভুল করে ফেলে। কখন কি 

শাডী পরবে, কি ভাবে চুল বাঁধবে, কখন কি খাবে, কিভাবে ফোনে কথা বলবে, 
কতটা সময় পডবে, কোন্ কোন্ বন্ধুর সাথে মেলামেশা করবে, সব ব্যাপারেই তার 
সজাগ দৃট্টি। তিনি মিঠকে মনের মত করে গড়ে তুলতে চান! তিনি ওকে স্নান 
করিয়ে দেন; শাডী পরতে সাহায্য করেন; স্কুলে যাবার আগে নিজের হাতে খাইয়ে 

দেন, পাছে ওর গলায় মাছের কাটা আটকে যায়। শিলক্তকাল থেকেই মিঠ এভাবে 
মানুষ হয়ে আপছে। মায়ের আত্মপ্রসাদ, তাঁর মত এমন করে ভালবাসতে কেউ 
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পারবে না। একদ্রিন তিনি রাগ করে বলেও ফেলেছিলেন মিঠকে, “পডতিস্ অন্থু : 

মায়ের পাল্লায়, বৃঝতিসূ্ মজাটা |?) 

এখন আর মিঠুর এসব ভাল লাগে না। সে একটু স্বাধীন হতে চায়। একদিন 
অবস্থ। চরমে ওঠে । স্কুলে যাবার আগে ম] ভাতের থালা হাঁতে করে মিঠুর পিছনে পিছনে 
ঘরে ঘুরে ওর মূখে ভাত গুজে দিচ্ছেন। কিছু ভাত খাওয়া হয়ে যাবার পর দুধের 

গ্লাস ওর মুখের কাছে ধরেছেন, ও খেতে চাইছে না। কিন্তু ওকে খেতে হবে, নইলে 

ওর শরীর খার!প হবে। তখন ছু'জনেই ড্রইং কমে । হঠাৎ মিঠ উত্তেজিত হয়ে ধাকা 
দিয়ে গ্লাসের ছু ফেলে দিল। স্কুলে যাবার পূর্ব মুহুর্তে অভূতপূর্ব দৃশ্ত । মা কেঁদে আকুল 

«এত করি তোর জন্ত, আর এই তোর প্রতিদান।” সেদিন আর মিঠর স্কুলে যাওয়। 

হলো না। 

চতুর্থতঃ দেখা গেছে যে মা অথৰা বাবা যদি অন্থস্থ ব্যক্তিত্বসম্পন্ন বা মানপিক-রোগগ্রস্থ 

হন, তাহলে তীর শিশুর সাথে প্রয়োজনীয় আবেগময় সম্পর্ক স্বাপন করতে পারেন না। 

এবপ ক্ষেত্রে শিশুর মনে বঞ্চনার বোধ আপা স্বভাবিক | 

পঞ্চমতঃ আঙ্রকাল শহরাঞ্চলে অনেক পরিবারে স্বামীব্ত্রী দু'জনেই চাকরী করেন। 

অনেক সময় নিতান্ত বাচার প্রয়েজনেই ছু'জনকে চাকরী করতে হয়; আবার অনেক 

সময়.কেবলমাত্র সচ্ছলত। বজায় রাখার জন্ত অনেকে এপ করে থাকেন। এরূপ ক্ষেত্রে 

ষদি একান্নবতা পরিবার না হয় তাহলে শিশু অবহেলিত হতে বাধ্য। কারণ শিশুকে 

আত্মীয় অধবা। কোনও মনাত্মীয় ব্যক্তির কাছে থাকতে হয়। কাজেই মা-বাবা যত মনে 

করুন যে তার! সন্তানের জন্ত এত করছেন, এত কষ্ট করে চাকরী করে সচ্ছলতার মধো 

তাকে মানুষ করছেন, সন্ভন (কন্ত বঞ্চনার হাত থেকে রেহাই পায় না। 

ম্তঃ স্বামী-স্ত্রী উভয়ের নিজেদের মধ্যে সম্পর্ক ও বোঝাপড়ার স্বরূপ সন্তানের 

ভালবাসা পাওয়র বোধকে যথেষ্ট প্রভাবিত করে । মা ও বাবা উভয়ই হয়ত সন্তানকে 

যথেষ্ট ভালবাসেন; কিন্ত এই ভালবাস! নিয়ে দু'জনের মধ্যে একট অস্বাস্থ্যকর প্রতি- 

ষোঁগিতা স্মন্ত পরিবেশকে আরও অস্বাস্থ্যকর করে তোলে । সংসারের ছোট-খাট ব্যাপার 

নিয়ে স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে ৰোঝাপড়ার অভাব এবং মতবিরোধ ও ঝগড! সন্তানের মনকে 

বিশেষ ভাবে নাড়া দেয়। স্থামী, স্ত্রী ও সম্তান এ যেন ত্রিভুজের তিনটি কোণ। এই 
তিনটি কোণের প্রত্যেকটি থেকেই প্রত্যেকটির দিকে স্থুসমগ্সভাবে আবেগের প্রবাহ 
থাক দরকার | তাই এই ব্রিভুজাকৃতি সম্পর্কটিকে বিশেষ ভাবে একটি দমবান্ু 
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ত্রিভুজের সাথেই তুলনা করে চলে। অর্থাৎ একটি সুসমঞ্জস অবস্থা । আবেগের 

বাহুগুলি পরপ্পরের প্রতি সামঞ্জস্তপূর্ণ । একটি অহেতুক দীর্ঘ, একটি অহেতুক হু 
নয়। ফলে এই স্থসমঞ্ম আবেগের বানু দ্বারা যে এক একটি সম্পর্কের কোণ তৈরি 
হয়েছে তাও পরস্পরের সাথে সঙ্গতিপূর্ণ । অর্থাৎ পরিবারে যদ্দি সুসমঞ্জম আবেগের 
আবহাওয়। না থাকে, তাহলে শিশুর ভালবাসা পাওয়ার বোধে-হানি ঘটতে পারে। 

এতক্ষণ যে সকল পরিস্থিতির আলোচনা করা হ'লে৷। তাতে দেখা যায় যে 

সন্তানদের ধারণাই ঠিক, তাদের মনে বঞ্চনার বোধ জাগরিত হওয়াই স্বাভাবিক । 

কারণ প্রতিটি ক্ষেত্রেই দেখা যায় যে শিশুর প্রয়োজন, 'তার ভাল লাগা, তার মঙ্গল, 

মুখ্য নয়। ভালবাসার পিছনে মা-বাবার কামনা, প্রয়োজনবোধ, আকাঙ্া। ও অক্ষ- 

মতাবোধ গোপনে কাজ করে চলেছে । ভালবাসা এসকল ক্ষেত্রে শিশুকেন্দ্রিক নয়, 

আত্ম-কেন্দ্রিক। মাবাবার এরূপ ভালবাসাকে আমরা আত্ম-প্রেম (9917-109%৪) সঞ্জাত 

এবং স্বকামঙ্গ ( বি ৮০615515010 ) বলতে পারি। কাজেই এরূপ ভালবাসায় কখনওই 
শিশুর প্রয়োজন মিটতে পারেনা । তার মানসিক প্রয়োজন তো দুরের কথা, তার 
জৈবিক প্রয়োজন যেটাই অনেক সময় কষ্টকর হয়ে দীড়ায়। পর্ববর্তী আলোচনায় 
ও বর্তমান আলোচনায় যে সকল ঘটনার উল্লেখ করা হয়েছে তার মধ্য দিয়ে মা- 
বাধার সাথে শিশুর বিরুত সম্পর্ক বা অসম্পূর্ণ সম্পর্কের উদাহরণই প্রকাশ পাচ্ছে । 
প্রকৃতপক্ষে এ এক রকমের বঞ্চনা । একে আমরা ছদ্মবেশী বঞ্চনা বলতে পারি। 
আপাতংদিতে একে ভালবাঁপা মনে হতে পারে । কারণ, এরূপ ক্ষেত্রে বঞ্চনা 

ভালবালার ছল্মবেশ ধারণ করে আসে, ভালবাসার মুখোশ ধারণ করে সকলকে 
ছলনা করার চেষ্টা করে। (একে কোন কোন মনোবিজ্ঞানী 19350 ৫9111520101 

ধলেছেন।) কিন্ত এ ছলনা শিশুর অস্থভুতিতে ধরা পড়বেই। তাকে ফাকি দেওয়া 
যায়না । অতএব দেখ! যাচ্ছে যে মা-বাবার সান্লিধ্যই বড কথা নয়। মা-বাবার সাথে 
শিশুর উপযুক্ত আবেগময় সম্পর্ক বিশেষভাবে প্রয়োজন। পরিবারের মধ্যে একটি যথাযথ 
আপধেগময় আবহাওয়া (০10900908] 0111089) শিশুর স্থস্থ আবেগ জীবনের বিকাশের 
জগ্ত একান্ত দরকার । কিন্তু এই আবেগময় সম্পর্কের পুর্ণ বিকাশের জন্য সান্নিধ্য একটি 
পুর্ব-সত | 

এখন দেখা যাক মা-বাবার ভালবাসার অভাব শিশুর মানসিক স্বাস্থ্যে কিভাবে হানি 
ঘটায়। *[8৩ 010110,8 ৮০৫11) ০076803 ৮161) 1719 71001013 210৫ 0611615 1190 
০৪1০ 0017 11100, %11)90 ০০৩ ০76 ৮9 0106, 1) 17100 66105 0 1100921708, 
109. 00018005 216 51%010217 2010 ৪ [79/01)091981081 1001101 01 ৮16৮. [0 
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910 01) 2 10000 09 1010 17117 11 017978 81075, 10 06৫ 17107) 08106 

111), 2100 0185 ৬1101) 11108 1719203 (1016 07000105851 010551021 110111)0- 

1260179. 111 5801) 66] 01 005 5010 0161৩ 15 ৫. ০01010071100102) 095/60]) 

(106 ৪01116074 1176 01010. 10151872619 01270111 20111110911) ৮/1)101 10706 

15 01951021 ০০005০60021 ঢা০ ১০৭7৫ 017110 01)10175 11009 1111611061501781 

161811017511095 %/100 00061552070 হি] 00099 115 00121115 11011001176 1007 1115 

05501))10951001 06910191001, [00101 %$ [110 10001151110701)0 1168 6965 11101) 

115 17000]. 17051365 1০9০৫ 10 1715 01)55108] 819৬/1]),5 (3015110- 15571, 

প্রথমে মায়ের এবং পরে মা-বাবা উভয়ের শারীরিক নৈকট্যের মধ্য দিয়েই শিশু তাদের 

ভালবাসার উত্তাপ অন্ভর করে এবং এভাবেই শিশুর মনে আবেগ-অনুভৃতি প্রবাহিত 

হতে শুর করে। এই নৈকট্যের রকম-ফেবের মধ্য দিয়েই শিশু তার নিজের সম্থন্ধে একটা 

ক্ীকৃতি অথবা প্রত্যাখ্যান অঙ্গভব করতে পারে। এর মধ্য দিয়েই শিশু তার নিজের 

সম্বন্ধে একট ভাব-মৃক্তি গডে তুলতে থাকে । শিশু জন্মাবার পরমূনূর্ত থেকে মায়ের সাঁথে 

তাঁর শারীরিক সংস্পর্শের মধ্য দিয়ে (কিছু পরিমীণে বাবার সাথেও ) তার প্রত্যক্ষ 

অনুভূতির জগত, যেমন ভাল লাগা মন্দ লাগ, আগাম-বেদনা" গে উঠতে থাকে । 

সে ক্ষধাত হয়, মা তার ক্ষুধার অবসান ঘটান । সেবিছ্বাণা ভিজিয়ে থকে, বা হয়ত কোন 

অস্বপ্রিকর ভঙ্গিতে শুয়ে থাকে, নিজের শরীরের উপর নিয়ন্ত্রণ না থাকায় আরামজনক 

অবস্থায় ফিরে আনতে পারে নাঃ মা তখন তার অন্বন্তির অবসান ঘটান। খাওয়া, 

বুমনো, সান, পায়খানা, প্রতশ্রাব কর প্রভৃতি প্রতিটি কাজের মধ্যেই সে মায়ের স্পর্শ 

অন্থভন করে এবং সঙ্গে সঙ্গে আরামবোধ করে। কিন্তু মায়ের অথবা মাতৃস্থানীয়া ব্যক্তির 

সময়মত নজরের অভাবে শিশুর এই সকল প্রক্রিয়ায় যদি ব্যাঘাত ঘটে তাহলে তার মনে 

বিরূপবোধ জাগতে থাকে । শিশুর জীবনে এই সকল প্রত্যক্ষ অন্ুভূতিই তার ভশিষ্ৎ 

ব্ক্তিত্বের মুল উপাদান হিসাবে কাজ করে। এর উপর ভিত্তি করেই তার বাইরের 

জগতের প্রতি দ্ুষ্টভঙ্গি গডে ওঠে । শিশু ভাষা শেখার অনেক আগে থেকেই তার মনে 

এই বস্ত জগতের ধারণ! (169 ) সমূহ সৃষ্টি হতে থাকে এবং এই সকল ধারণাই তার 

ভাষার মুল উপাদান রূপে কাজ করতে থাকে । কাঁজেই প্রাক-ভাষার শুরের এই ধারণা 

সমূহে যদি অপামগ্রন্ত থাকে তাহলে তা শিশুর ভাষার ক্ষমতাকেও খর্ব করতে পারে । 

এই ধারণাগুলি গডে উঠতে থাকে তার জীবনের প্রার্থ মক প্রত্যক্ষ অনুভূতি (7967০66107) 

ও অভিজ্ঞতার উপর। শিশুর আবেগজীবনের প্রভাব এর উপর অসামান্ত। শিশুর 

নার্ভতন্ত্র পরিপন্ক থাকে না। ফলে এই সময়কার অন্ুভূতি ও অভিজ্ঞতাগুলি তার 

নার্ভতন্ত্রকে বিশেষভাবে প্রভাবিত করে । অর্থাৎ তার প্রত্যক্ষ অন্ভৃতি শারীর-সংগঠনের 
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উপর বিশেষভাবে প্রভাব বিস্তার করে। শারীরবুত্তের দিক থেকে নানা গবেষণায় দেখ। 
গেছে (77 এবং 8০৮০-এর গবেষণা] ) যে শিশুর গুরুমণ্তিষ্কের (06161070) উপর 

' অতি শৈশবের প্রত্যক্ষ অন্তৃতি ও অভিজ্ঞতাগুলি বিশেষ প্রভাব বিস্তার করে। এই 
জন্যই শৈশবের বেদনাদায়ক ও স্থুখদায়ক উদ্দীপকগুলি (51107911) শিশুর ব্যক্তিত্ব 

গঠনে ভিন্ন ভিন্ন ভাৰে কাজ করে। গবেষণায় এও দেখা গেছে যে শিশুর নার্ভতন্ত্র যখন 
কিছু কিছু উদ্দীপক গ্রহণ করার ক্ষমতা অর্জন করতে থাকে, অর্থাৎ শিশুর ছয় মাঁস বয়স 

থেকে, তখনই উদ্দীপকগুলির প্রভাব শিশুর উপর বিশেষভাবে কার্যকরী হয়। শিশু- 

প্রতিপালনের জন্য মায়ের ও বাবার বিভিন্ন ক্রিয়া-কলাপই এই উদ্ীপকের কাজ করে। 

এই উদ্দীপক সমূহের মাধ্যমেই শিশুর সাথে জগতের পরিচয় ঘটে । মা-বাবার ভালবাসার 

সাথে স্থ্সমঞ্জস উদ্দীপকপমুহের একটা নিবিড় যোগাযোগ অনুমান করাই ৃক্তিযুক্ত। 

[ং, 4১. 9916 এবং ৬. 0910819+এর গবেষণায় ও শিশুর প্রাথমিক জীবনে মায়ের 

উপহৃক্ত সংস্পর্শের অভাবের হানিকর এভাবের সমর্থন রয়েছে। 910 এই হানিকর 

প্রভাবকে “278011010 06915951017 ( অর্থাৎ অন্য কোন বৃত্তি অচরিতার্থতাসঞ্জাত 

বিমর্ধত। বা অপর নির্ভরশীল বিমর্ধত! ) নাম দিয়েছেন। কাজেই দেখা যাচ্ছে যে 

ভালবাসায় বঞ্চনার ফলে শিশুর শরশর-মনের বিকাশের ক্ষেত্রে নানারূপ হানিকর প্রভাব 

দেখা দিতে পারে । এই প্রসঙ্গে . 3০৬1%-ব নাম স্মরণ কর। দরকার । ১৯৫১ পালে 

তিনি তার বিখ্যাত পৃস্তিক। 11916171091] 0816 200 7৬16 1118] 1168]11)-এ ত1র গবেষণা - 

লব্ধ অভিজ্ঞতা লিপিবদ্ধ করেন। এই পুস্তিকাটিই ভালবাদায় বঞ্চনার ফলে শিশুর 
মানসিক স্বাস্থ্যে হানির সমস্যাটির দিকে সকলের দৃষ্টি বিশেষ ভাবে আকর্ষণ করে। 
আন্তর্জাতিক সংস্থা এই সমস্যার দিকে দৃষ্টি দেয়। 7০1৮ এই পুস্তিকাটিতে লিখেছেন, 
41901017650 015815 (11 09 1011061-01)110 10180101151110) ) 0701116 0116 

151 (10169 6815 ০1 1119 1626 ৪, 01)22.006115010 11111155101) 01) (1) 017110:3 

[9750121119. 01177108115 5001) 01)110161) 20010921: 61000101911) ৬/10110191) 

81015018050. 7010৩ 1811 10 ৫6610 110101119] (165 91101) 90116 010110161) 

01 ৬10) 808] 200 00115001001 1259 110 [116008 ৬0101) 0116 10816. 

এই উক্তি থেকে দেখা যায় যে বঞ্চনার ফলে শিশু বাইরের জগতের সাথে সম্পর্ক স্থাপনের 

ব্যাপারে বিশেষভাবে ক্ষতিগ্রস্থ হয়। অর্থাৎ মা-বাবার সাথে যেখানে যথাযথ সম্পর্ক 

বাধাপ্রাঞ্ধ , সেখানে পাত্র-সম্পর্কের (০৮)6০% 1618010251)10 ) ক্ষমতাও ব্যাহত । 

মা-বাবার ভালবাপা ও সং্পর্শের মধ্য দিয়ে শিশু মা-বাবা সম্পর্কে একটা ধারণ করে 

ফেলে । এই ধারণার রকম-ফেবের উপরই তাঁর পরবর্কালের অন্যান্য মানুষ সম্পর্কে 

ধারণাগুলি নির্তর করে। এই প্রক্রিয়াটি শিশুর ছয় মাস বয়স থেকে তিন বছর বয়ন 

পর্যস্ত অল্প-বিস্তর চলতে থাকে । কাজেই এই দময় ভালবাসার ক্ষেঞ্জে অবহেল। বিশেষ 
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হানিকর। ভালবাসায় বঞ্চনার জন্ত পাত্র-সম্পর্কের ক্ষেত্রে ব্যাঘাত সম্বন্ধে গবেষণার প্রসঙ্গে 

/১1018 ঢি68 এবং 9. 1.6৮০%19-র (বর্তমান সভাপতি, আস্তর্জাতিক মনঃসমীক্ষা 

সমিতি ) নামও উল্লেখষোগ্য। 

শিশু যখন আর একটু বড় হয় এবং এই সময় সে যদি ভালবাসায় বঞ্চিত হয় তাহলে 

সে তার ভালবাসার চাহিদাকেই ভুলে যেতে চায়। ভালবাসা চেয়ে না পাওয়ার হতাশা- 

জনক পরিস্থিতিকে সে এড়িয়ে চলতে চাঁয়। ফলে সে ভালবাসা! পাওয়ার ইচ্ছাকেই দমন 

করে। সেবলে, “আমি কারুর ভালৰাসা চাই ন11” এইভাবে তার অন্তরে এক 

ছন্দের সৃষ্টি হয়। একদিকে পাওয়ার ইচ্ছা, আর একদিকে সেই ইচ্ছাকে দমন। এই 

: দ্বন্ব থেকে তার নানা মানসিক রোগ দেখা দিতে পারে। এরূপভাবে নানা অন্ুস্থতার 
মধ্য দিয়ে পরোক্ষভাবে মা-বাবার ভালবাসা আকর্ষণ করার একট! প্রবণতাও দেখা দিতে 

পারে। হিষ্টিরিয়া রোগের কোন কোন অবস্থার মধ্যে এর দৃষ্টান্ত খুজে পাওয়া যায়। 

ভালবাসায় বঞ্চিত হয়ে শিশুর মধ্যে নান! প্রকার চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যও প্রকাশিত হতে দেখা 

যায়, যেমন হীনমন্যতাবোধ, সব সময় বিরুক্তিভাব, উন্নাসিকতা, এমন কি নিজেকে 

সবকিছু থেকে বিচ্ছিন্ন করে নেওয়ার প্রবণতাও দেখ! যায়। আবেশিক উদ্বায্- 
(95258102081 1)601051$ ) রোগের রোগীদের মধ্যে যে অনেক সময় অত্যধিক আক্রম 

বোধ (6%88818050 288655102) অত্যধিক ঈর্ধা, অত্যধিক ঘৃণা ইত্যাদি দেখা যায় 

তার পিছনেও অনেক সময় রোগীর শিশু বয়সে ভালবাসা পাওয়ার বোধে অভাবের অবদান 
দেখা গেছে। কোনও শিশু যদি প্রথমে প্রয়োজন অপেক্ষা অধিক ভালবাসা পায়, এবং 

পরে যদি সে তার থেকে বঞ্চিত হয় (যা বনু ক্ষেত্রেই দেখা যায়; যেমন, মা-বাবার 

দ্বিতীয় সম্তান জন্মাবার পর প্রথম শিশুর প্রতিক্রিয়৷ ) তাহলে তার মধ্যে একটা অত্যধিক 

ঘ্যানঘ্যানানি ও বিরক্তিবোধের প্রকাশ দেখা যায়। শিশুর জীবনে মা-বাবার ভালবাসায় 

আস্থাৰোধ তার নিরাপত্তাবোধের জন্য একান্ত দরকার । এই আস্থার অভাব হলেই শিশুর 

মনে হতাশা ও নিরাপত্তাহীনতার বোধ দেখ দিতে থাকে, এবং ফলে তার মনে নান! 

বিরূপ প্রতিক্রিয়া দেখ! দ্রিতে থাকে । 

মানবেতর প্রাণীর শৈশবকাল খুবই সংকীর্ণ। প্রাণীধারার নিম্ন ধাপ থেকে যতই 
উচ্চ ধাপের দিকে অগ্রসর হওয়া যায় ততই দেখা যায় যে শৈশবকাল ক্রমেই দীর্ঘ" 

তর হচ্ছে। মানধশিশুর শৈশবকাল দীর্ঘতম | * এই দীর্ধতম শৈশবকাল ও পর- 

নির্ভরতা পরস্পর সন্বন্িত। পতর্গ-শিশুর চাইতে মানবশিশু যে কত অসহায় তা আমব] 

এই ছুই শ্রেণীর জীবনধারা লক্ষ্য করলেই বুঝতে পার্সি। *-**" নিয় শ্রেণীর প্রাণীদের 
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প্রকৃতপক্ষে শৈশবকাল বলতে কিছুই নেই, অথব। শৈশবকাঁল খুবই সংকীর্ণ । পতঙ্গ 

এবং অন্যান্ত নিয় শ্রেণীর প্রাণীদের মধ্যে দেখা যায় যে তাদের জন্মের সাথে সাথে 

জীবনধারণের উপযোগী কতকগুলি ক্ষমতা থাকে । যেমন, ধরা যাঁক আহার সংগ্রহের 
ক্ষমতা । কিন্তু এই ক্ষমতাগুলি সি্দি্ট প্রতিবর্তকের (16168) মধ্যেই সীমাবন্ধ। 

এই নির্দিষ্ট প্রতিবর্তকগুলির সাহায্যেই তাদের জীবনধারণের প্রয়োজনসমুহ মেটে । 

বাইরের পরিবেশে কিছুমাত্র তারতম্য ঘটলেই এই প্রতিখর্তকগুলি আর সহায়তা 
করতে পারে না। এবং তারা নতুণ পরিস্থিতি অনুযায়ী নতুন প্রতিবর্তক বা অন্ত 
কর্মপন্ধতি নির্ধারণ করতে পারে না। তখন তাদের ব্যাপক ধবংস অনিবার্ধ।” 

কিন্তু মানবশিশুর বেলায় জন্মের সাথে সাথে এপ স্থিরনিদ্দিষ্ট প্রতিবর্তকের অস্তিত্ব 

খুখই কম। এমন কি বাইরের সাধারণ উদ্দীপকের ফলে ( আত্মরক্ষার নিমিত্ত) চোখের 

পাতা পিট.পিট, করার প্রতিবর্তক আযত্ত করতেও তার বেশ কিছুদিন কেটে যায়। 

কাজেই সে জীবনধারণের প্রয়োজনগুলির ক্ষেত্রে সম্পূর্ণই পরনির্ভরশীল। এই কারণেই 

মানবশিশুর দীর্ঘদিন ধরে মা-বাবার সহজাত ভালবাসার মধ্যে নিরাপদ আশ্রয়ের ব্যবস্থা 

বয়েছে।” 

মানবশিশ্ুর ক্ষেত্রে একদিকে শরীর যন্ত্রে অপর্ধাপ্ধ স্থিরনিষ্দিষ্ট প্রতিবর্তকের অভাব, 

অপর দিকে মা-বাবার ভালবাসার মধ্যে নিরাপদ আশ্রয়ব্যবস্থা,_-এই অবস্থার মধ্যেই 

রয়েছে মানবজীবনের অফুরস্ত স্যোগ। এই অবস্থার মধ্যে থেকে মানবশিশু ধীরে 

ধীরে তার ৰিচি্র পরিরেশের সাথে নিজেকে খাপ খাইয়ে নেবার জন্ত নানা রকমের 
প্রতিবেদন (153009050 ) আয়ত্ত করতে থাকে । বিভিন্ন অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে সে প্রতি- 

বেদনের ক্ষেত্রে নানা রকমের পরীক্ষা-নিরীক্ষ। চালাতে পারে ।....."এর ফলে সে ধীরে 

ধীরে ৪০৪ নিজেকে বেশি উপযোগী করে গডে রা পারে। *..-.*-*--০৮০০১৭ 

রা পরিবর্তন জগতে টির ক্ষেত্রে এরূপ নমনীয়তাই তে৷ মানব এ 
জীবন সংগ্রামের প্রধান অবলম্বন। কাজেই মানবশিশুর প্রতিবর্তকহীন অসহায় অবস্থা 

ও দ্রীর্থায়ত শৈশবকাল বিবর্তনের দ্দিক থেকে মানৰ্জাতির পক্ষে আশীর্বাদস্বরূপ | 
কিন্ত এও নিঃসর্ত নয়। অসহায় ও দীর্ঘায়ত শৈশবকালের সাথে যুক্ত রয়েছে মা- 

বাধার ভালবাসা ও পরিবারের নিরাপদ আশ্রয়! এই নিরাপত্তার মধ্যে থেকেই মাঁনব- 

শিল্প তার শৈশবকাঁলে বিচিত্র পরিবেশের সাথে সামঞ্স্তবিধানের বিচিত্র পরীক্ষা- 

নিরীক্ষার সুযোগ পায় । তাই যে অসহায় শৈশবকাল মানবজাতির পক্ষে প্রকৃতির 
' আশীর্বাদ স্বরূপ, তাই আবার অভিশাপে পরিণত হতে পারে যদি তার আহল্জিক 
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সর্ত যথাযথভাবে পরিপৃরণ না হয়। পরিবারের আশ্রয় ও মা-বাবার ভালবাসার ব্যাঘাত 

হতি হলে মানবশিশ্তর অবস্থা অস্তিত্ব রক্ষার দিক থেকে পতঙ্গের চাইতেও নিকষ্টতর 

হয়ে. দাড়ায় । তখন বিভিন্ন উদ্দীপকের প্রতি তার প্রতিবেদনগুলির মধ্যে সামঞ্- 
হীনতা ও বিপর্যয় দেখা দেয়। কারণ প্রতিটি প্রতিবেদনই তখন নিরাপত্াবোধের 
অভাব দ্বার] প্রভাবিত। এইভাবে সে অন্বাভাবিক প্রতিবেদনের উৎপাদন ঘটাতে 
থাকে এবং ক্রয়ে মানসিক-রোগগ্রস্থ হয়ে পড়ে। “( লেখক ; চিত্ত, ১ম, ১৩৮৪1) 
40০11101099 19..,.. 20 01708 05 0168065 801)19510)611 270 1106 £691651 

1191. 01 9৬০10810101) 816 0811169 ৬1101) 1 07০ £169551 70016101198110165 ০ 06৮৩1০01)- 

£06100, 000 2150 0119 81520551 009931011169 ০0111989601. (7৪8৫7910, 1952 )। 

আমাদের সামনে আর একটি প্রশ্ন রয়েছে যে শিশুর মানসিক-্থাস্থ্য গঠনে মায়ের 

অবদান বেশি, না বাবার অবদান বেশি? না উভয়ের অবদানই সমভাবে প্রয়োজন ? 

এ প্রশ্নের জবাব পেতে হলে আমাদের একটু পিছনের দিকে তাকান দরকার । অর্থাৎ 

সন্তানের প্রতি মা-বাবার ভালবাস! ও কর্তব্য-বোধের উদ্ভব কিভাবে হয়েছে সেটা একটু 

দেখ! দরকার । মানুষ একটি সমাজবন্ধ ও পবিবারবদ্ধ জীব। এবং পরিবারই (10115) 

হল সমাজের নিয়তম একক । এই পরিবারের স্বরূপ ও সংগঠন বিভিন্ন যুগে বিভিন্ন 

রকমের ছিল। কোন কোন নুতত্ববিদ্ধ ৰলে থাকেন যে মান বিবর্তনের মধ্য দিয়ে 

তার পুর্ণপুকষ মানবাকার (৪900:০০1৫) প্রাণীর ( বনমাহ্থষ ) কাছ থেকেই এই পরিবার- 

বদ্ধতার জীবনবোধটি লাভ করেছে। এই বোধটি মনুষ্য পর্যায়ে এসে আরও দৃঢ় ও 
ক্থসংবদ্ধ হয়েছে। এবং রূপাস্তবিত হয়ে, অর্থাৎ এই বোধটি কেবলমাত্র সহজ প্রবৃত্তির 
€17901000) আওতায় না থেকে সত্যতা -সংস্কৃতির (০01016) আওতায় এসে পড়েছে। যা 

ছিল কেবল মাত্র সহজাতপ্রবৃত্তি তা সভ্যতার আওতায় এসে আরও স্থসংবদ্ধ ও দু হ'ল । 

এরূপ সংঘবদ্ধ জীবন-ধারার মধ্যে যখন একটি শিশুর জন্ম হয় তখন সঙ্গে সঙ্গে পরিবারের 
অপর সকল ব্যক্তির জীবনে একট! পরিবর্তন দেখ! দেয়, বিশেষ করে শিশুর মায়ের 

জীবনে সহ্জাতপ্রবুত্তি ও পরিবারবদ্ধ জীবনের আহ্থসঙ্গিক বোধ, কর্তব্য চেতন] দ্বারা 

এই পরিবর্তন প্রভাৰিত। গর্ভাবস্থা থেকেই ভাবী মায়ের জীবনে কতকগুলি পরিবর্তন 

দেখা দিতে থাকে। গর্ভাবস্থায় মায়ের কিছুট। শারীরিক অপটুতা ও পরনির্ভরশীলতা 

লক্ষ্য কর৷ যায়। এর পর শিশু জন্মাবার পরে তার শরীরযন্তে আরও কতকগুলি 
পরিবর্তন দেখা দেয় এবং সঙ্গে সঙ্গে কতকগুলি নতুন প্রতিবেদনও দেখা যায়। শিশু ও 

মায়ের পরস্পরের প্রতি প্রতিবেদনসমুহ পূরম্পরকে প্রভাবিত করতে থাকে। পরম্পবের 
প্রতিবেদনসমূহ পরম্পরের সাথে অঙ্গাঙ্গীভাবে সম্পফিত। মা সন্তানকে নিরীক্ষণ করে, 
আদর করে, বৃকের ছুধ পান করিয়ে সঞ্জীবিত করে তোলে | সম্ভানও এর প্রত্যুত্তরে 
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যথাযথ প্রতিবেদন দেখায় । এ একেবারে প্রশ্নাতীত গ্রবৃত্ভিবেগ | কাজেই মা ও শিশুর সম্পর্ক 

একটা দৈহিক ও প্রবৃত্তিগত দিকের উপর প্রতিষ্ঠিত দেখা যাচ্ছে। কিস্তএ সম্পর্ক যতই 
দৈহিক ও প্রবৃত্তিগত হোক না কেন, প্রতিটি মনুত্যলমাজে এ সম্পর্কের উপর সভ্যতা-সংস্কৃতির 
প্রভাবও যথেষ্ট পরিম।ণে দেখা যায়; যেমন প্রতিটি সমাজেই গর্ভাবস্থা থেকে শিশু জন্মাবার 

পর পর্যন্ত মাকে নানা ভাবে নানা রকমের টাবু (৮৮০০০) মেনে চলতে হয়, নানা 

রকমের আচার-অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে চলতে হয। কোথাও এসকল ধর্মায়, কোথায় 
নীতিগত, কোথা ওবা স্বাস্থ্াবিধি-সম্পকার্য় । এর দ্বারাই বোঝা যায় যে মা ও শিশুর 

সম্পর্কের মধ্যে সভ্যত|-সংস্কৃতির হস্তক্ষেপও প্রবল । এই হস্তক্ষেপ দ্বারা এই সম্পর্ককে 

আরও দ্্ট করে তোলার উদ্দেশ্যই পরিপূর্ণ হয়। এই হস্তক্ষেপের মধ্যে শিশুর মঙ্গলবিধান 

এবং মায়ের মনকে শিশুর প্রতি একটা বিশেষ ভঙ্গীতে পুর্বাহ্ছেই প্রস্তত করে তোলার 

উদ্দেগ্তাও পরিলক্ষিত হয় এখং মায়ের প্রবৃত্তিলম্হকে আরও জোরদার করার চেষ্টা কর! 

হয়। কাজেই দেখা যাচ্ছে যে শিশুর ও মায়ের সম্পর্কের ভিত্তি প্রবৃত্তিগত এবং সভ্যতা- 

সংস্কৃতিগত। এই সম্পর্কের যথাথ রূপায়ণের মধ্যে শিশুর মঙ্গলময় বিকাশ বিধৃত। ভাল- 

বাসার স্থৃত্রে উভয়ের সম্পর্ক গ্রথিত ৷ কাজেই ভালবাসার বঞ্চন। শিশুর বিকাশে বাধ। স্বরূপ । 

মাও শিশুর সম্পর্কের ক্ষেত্রে যেমন, বাবা ও শিশুর সম্পর্কের ক্ষেত্রেওকি তেমন 

দৈহিক বা প্রবৃত্তিগত এবং সভ্যতা-সংস্কৃতিগত ভিত্তি পরিলক্ষিত হয়? পিতা-ও সন্তানের 

সম্পকেরে মধ্যে সভ্যতা-সংস্কৃতির প্রভাব সহজেই লক্ষ্য করা যায়। এর মধ্যে কি 

কোনও সহজাত প্রবৃত্তি নেই? সভ্যতা-সংস্কতির প্রভাৰ প্রাণীধারার যে স্তরে বিশ্বৃমান্র 
নেই, অর্থাৎ মানবেতর উচ্চশ্রেণীর প্রাণীদের মধো, সেখানে আমরা দেখতে পাই যে 

মা-প্রাণীটির গর্ভাবস্থা থেকে শুরু করে শাবক জন্মাবার পরও কিছুদিন পুরুষ প্রাণীটি 
সঙ্গী হিসাবে থাকে । এই পুরুষ প্রাণীটিই তখন মা ও শিশ্তর আহার সংগ্রহ, রক্ষণা- 
বেক্ষণ, শিশুর শিক্ষা প্রভৃতির দায়িত্ব পালন করে থাকে । আসলে স্ত্রী ও পুরুষ প্রাণীটির 
এই জোড-বাধা অবস্থা তাদের পঙ্গম-কাল (70816 [6119) থেকে শুরু হয়। এদিক 

থেকে পরম্পরের প্রতি যে কোমল আবেগ ও আকর্ষণ তার ভিত্তিস্ব্ূপ একটি দৈহিক 
ব৷ প্রবৃত্বিগত দিক দেখতে পাওয়া যায়। সঙ্গিনীর প্রতি এই সহজাত আবেগধারাই 

কালক্রমে সন্তানের প্রতি ৰধিত হয়। কাজেই পৃরুষ ও সন্তানের সম্পর্কের মধ্যে পরোক্ষ- 

ভাবে একট! সহজাত প্রবৃত্তিগত দিক রয়েছে যা এর ভিতিহ্বর্ূপ। পুরুষ প্রাণীটি এই 
সহজাত আকর্ষণের ফলেই শি্ু-প্রাণীটিকে বিপদ থেকে রক্ষা করে, আছার সংগ্রহ 
করে দের, হাটা-চলা। শিকার করা, ওড়া, আত্মরক্ষ]| করা শেখায় এবং আত্মনির্ভরশীল 

কষে তোলে । 
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1953)। এরপর সামার্জিক অনুশাসন, নীতি-ৰোধ, নানা প্রকার আচার-অনুষ্ঠান ও টাবু 
এই অনুভূতিকে আরও স্থসংবদ্ধ ও দড় করে তোলে । অর্থাৎ যা ছিল কেবলমাত্র প্ররুতি- 

দত্ত ও সহঙ্গাত, তাই সভ্যতা-সংস্কৃতির আওতায় এসে আরও স্থিরনি্দিষ্ট ও দৃঢ় হলো! ॥ 

এখনও এমন অনেক উপজাতি আছে যাদের মধ্যে মায়ের গর্ভাবস্থায় ও সন্তান জন্মের 

সময় বাবাকে নানা রকম আচার-অনুষ্ঠটান ও টাবু মেনে চলতে হয়। এমন কি বাবার 

মানসিক অবস্থার মধ্যে এমন একট! ভাবের হৃষ্টি কর] হয় যার ফলে গরাবস্থার ও 

প্রদবঙ্গণের সকল শারীরিক ও মানলিক উপলক্ষণগুলি সে অনুভব করতে থাকে। 
একপভাবে বাব! ও সন্তানের মধ্যে একটা শরীরগত ও প্রবৃত্তিগত সম্পক' স্থাপনের চেষ্টা 

হয়েছে। যাই হোক, এটা পরিফার যে মায়ের সাথে সন্তানের একট! প্রত্যক্ষ শারীরিক 

সম্পর্ক এবং তার থেকে উৎপার্দিত একটা প্রবৃতিগত সম্পক রয়েছে । কিন্তু বাবার 
ক্ষেত্রে এই সম্পকণ প্রত্যক্ষ নয়। যদিও পরোক্ষভাবে আমরা একটা প্রবৃত্তিগত সম্পকের 

অস্তিত্ব দেখতে পাই। উভয় ক্ষেত্রে সভ্যতা-সংস্িতি এই সম্পর্কে আরও দ্যবন্ধ 

করে তুলছে। আমাদের যনে রাখতে হুবে যে স্থল উপাদান ছিসাবে কিছুটা সহজাত, 

প্রবৃত্তি না থাকবে কেবল মাত্র সভ্যতা-সস্কৃতির ছারা এমন একট! সহজ ও শ্বতঃশ্কুত' 

ভাবকে জাগিয়ে তোল] সম্ভব হতে! না। সভ্যতা-সংস্কৃতি কেবল সংস্কতই করতে পারে, 
কিন্ত তার মুল উপাদান চাই । 

উপরের আলোচনা! থেকে এট! বোবা যাচ্ছে যে বুগ বুগ ধরে প্রবৃদ্ধি ও সভ্যতা! 
ফিলে-মিশে মা"্ধাবা ও সম্ভানের মধ্যে একটা নিবিড় সম্পর্ক গড়ে তুলেছে। এই 
কারণেই মা, বাব] গু লস্ভান এই তিন দিকে পরিবার । এর যে কোন একটিকে বাদ দিলে 
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পরিবারের সম্পূর্ণতায় ক্রটি থেকে গেল। পৃথিবীর এমন ফোন দেশ নেই যেখানে একর 
একটিকে বাদ [য়ে পরিবার তৈরি হয়েছে। মাহযের ইতিহাসে এমন কোন কালও 
পহিলক্ষিত হয় নি যখন একটিকে বাদ দিয়ে পরিধার তৈরি হয়েছিল। এই জন্যই মা, 
বাবা ও সম্ভানের সম্পর্ক একটি সমবাছ ব্রিইজের সাথে তুলনীয়। সকগেরই সান 
স্থান, সম উপযোগিতা! । সন্তানের জীবনধারণ ও মানসিক বিকাশের জন্ত মা ও বাবার, 
উভয়েরই সমান প্রয়োজনীয়তা রয়েছে। পৃকষ ও নারীর আত্মবিকাশ ও অনুভূতির 
উপলব্ধির জন্ত শিশুর অস্তিত্বের প্রয়োজনও গুরুত্বপূর্ণ । পরিবার এমনই একটি সংস্থা 
যেখানে পরম্পরের সহযোগিতায় পরম্পরের আত্মবিকাশ সন্ভব। অবনত পরিবারের রূপ 
কি রকম হবে তা অন্ত কথা। 

মছুষ্যেতর প্রাণীর ক্ষেত্রে শিষ্ড কিছুটা বড় ও আত্মনির্ভরশীল হলেই মা, বাবাও 
শিশুর একত্রে থাকার প্রয়োজন শেষ হয়ে যায় । তাদের ভিতরের সম্পর্কের অবলুধি ঘটে। 

কিন্তু মানুষের ক্ষেত্রে অন্যন্ূপ। মান্য তখনও এই সম্পর্ককে অটুট রাথে। কারণ 
নাহযের অস্তিত্বের জন্য এট। প্রয়োজন । তার মামাজিক আত্মবিকাশের জন্য এটা 

প্রয়োজন | পরিবার নামক সংস্থার মধ্য দিয়েই এই কাজ সম্পর হয়ে থাকে । তাই যানব 

পরিবার অটুট থাকে । এইভাবেই মানুষ তান পরিবেশের উপর নিয়ন্ত্রণ বিন্তার করেছে। 

শিশু জন্মাৰার পর মৃহূর্ত থেকেই তার নিজের অস্তিত্ব রক্ষার জন্য মায়ের উপর নির্ভরশীল 
এখানেই মায়ের ভালবাসার প্রয়োজন সমধিক | এই নির্ভরশীলতা মধ্য দিয়ে মায়ের প্রতি 
শিশুর একটা আকর্ষণ, একটা আকড়ে থাকার মানসিক ভাব জন্মায়। শিশুর এই 

নির্ভরশীলতা (বুকের ছুধ খাওয়া ইত্যাদি) অতিক্রান্ত হওয়ায় পরও মায়ের প্রতি এই 
আসক্তি বজায় থাকে। কিন্তু এই আর্সক্তি তার সামাজিক বিকাশ ও আত্মবিকাশের পথে 

বাধাস্বর়প। এই সময় মা ও বাবাকে শিল্পকে একটি সাঙাজিক জীব ছিলাবে গড়ে 
ভোলার জন্য তাদের নিজ নিজ অবদান নিয়ে এগিয়ে আসতে হয়। শিক্জর পক্ষে যেখানে 
যা-বাঁধার শারীরিক প্রয়োজনীয়তার শেষ স্থানে সাংস্কৃতিক প্রয়োজনীয়তার শুকু। 
শিশুকে এই সময় শিখ্তে হয় কর্তৃপক্ষের কাছে নতি, ধা ও বিনা । শৈশবে মা 
বাব ও ভাই-বোনের লাখে শরীরগৃত যোগাযোগের মধ্য দিয়ে তাদের প্রড়ি যে আকবর 

ও আঁদক্কি জন্মায় তাকে পরিমাঁনিত করতে হয়। এ কাজ তাৰ প্রকৃতিগত এবি 
বিষোধী। অর্থাৎ এক কথায় তায় সমস্ত কামশক্তি (1১10০) পরিমার্জিত ভাবে নতুম 
খাতে প্রবাহিত করার শিক্ষণ পেতে হয়। এই শিক্ষণের ক্ষেত&রে মা ও বাবার লিজ নিজ 
দাতধিত্য ও অবদান রঝেছে। যে ইডিপস সংস্থিতি (06৫1058 8/588০7 ) ও অজাচারু 
ইচ্ছার (34201 ৫০৩), জন্ম পরিবারের মধ্য মা-বাবার সাহচর্ষে, তার নিশি হয় 
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পরিবারের মধ্যে মা-বাবার সহায়তায় । এই কঠিন কাজ সম্পরজ হয় মা-বাবার বথাহথ 

ভালবাসার পরিপুর্ণভার মধ্য দিয়ে। এর উপরই বহুলাংশে নির্ভর করছে শিল্তর শৈশব 

কালের ও পরবর্তা কালের মানসিক সুস্থতা । আমাদের সমাজ ব্যবস্থায় শিশুর কাছে 
“মা হয়ে আছে আদর, আবদার, কমনীয়তা প্রভৃতির গ্রীক ; আন বাধ হয়ে আছে 

ন্যায়-নীতি, শৃঙ্থলা, ক্ষমতা, উচ্চ আকাথ্থা প্রভৃতির গ্রতীক। এই ছুইয়ের যথাবখ 

সমন্বয়ে পূর্ণতা । 

মায়ের সাথে শিশুর 'সম্পক” জন্ম মুহূর্ত থেকে। শিশ্তর শারীরিক প্রয়োজনের মধ্য 

দিয়ে এই সম্পর্ক গড়ে ওঠে। এইভাবে মায়ের গ্রতি শিল্পর ভালবাসায় বিকাশ হয়। 

মায়ের সাথে শিশুর এইভাবে একট। চাওয়া-পাওয়ার সম্পর্ক তৈরি ছতে থাকে । এই 

চাঁওয়। আন্তে আস্তে বস্বর সীম! ছাড়িয়ে নানা মানসিক-বোধের সীমায় গিয়ে পৌঁছায়। 

সে মায়ের কাছ থেকে ভালবাসা, ন্সেহ, প্রশংসা প্রভৃতি চাইতে থাফে। এই সকলের 

“পাওয়ার” মধ্য দিয়ে মায়ের প্রতি তার ভালবাসা বাড়তে থাকে৷ কিন্ত বাস্তিব কাঞপেই, 

শিশুধ মঙ্জলের জন্যই, সকল চাওয়ার পরিপুৃতি মায়ের পক্ছে ঘটানে। সন্তাব নয়। যখন 

এক্সপ পরিস্থিতির উদ্ভব হয় তখনই শি্ত স্নধ হয়ে ওঠে। একটি স্বাভাবিক ও সস শিশুকে 

এই সময়ই শিখতে হবে তার নিজের ক্রোধ, স্বণা, কামনাকে সংযত কণার কৌল। 
এই শিক্ষণ কাজে মায়ের ভালবাসাই তার সহায়। মায়ের ভালবাসার জন্যই তাকে 
কাঁমশক্তিকে সংযত করে ভবিষৎ সুস্থ ব্যক্তিত্বের সোপাল তৈরি করতে হয়। গিশুর 

জীবনের এই দোড়ুলামান মুহর্ডে মায়ের বখাযখ ভাঁলবালা তাকে পথ চলতে লীহাহয ধষে। 

এই ভালবাসার ক্ষেত্রে ক্রুটি বা বঞ্চন। থারুলে শিল্তর ভ্তবিষাৎ জীবনে বিপর্ধয় দেখা দেবে । 

শিশুর জীবনে বাঝ্র গ্রককুত আবিকাব ঘটে কিছু পরে ; শিশুর জঙ্গয প্রথম বছরের 

শেষের দিকে । তার দীবনে বাবা ছবিদ্ৃত হুর বেদ শৌরধ-ীর্ঘের সুতি ধারণ করে। 
বাবাও যে তু বস্ত চাহি! মেটাচ্ছে এটা লে হৃঝতে খারস্ত ফার়ে। তার মায়ের সপন 

কর্ষ-শক্তির পিছনে যে তার বাবার উপস্থিতি কা করছে এটা সে বুঝতে আব করে। 

যে রথে চড়ে সে এই পাথিব ভোগের কাজে যায়! করেছে, তার যে ছুটি চাকা, মা ও ৰাবা, 

এটা আন্টৈ আন্তে বয়স বাঁড়ার সাথে সাথে তার উপর্লন্ধি হয়। কিন্তু বাবার সাথে এই 

পরিচয়ের মুহূর্তে শিশু আৰার একটি ধাকা খায় । সে দেখে বাৰা তার ভোগের অংশীদার। 

এমনকি মায়ের ভুলবাসায়ও লে ভাগীদার। এবং সে তায় অপেক্ষা জনেক বেশি 

শ্তিপা্ণী। কাজেই বাবা সম্পর্কে লিজ মনে (বিশেষ কে ছেলে) একটা তর, 
ঈধ, ফোধ, বিমোহিভ্ ভাব, নপা দে়। রাজেই,য়াকা পিশুষ, কার্ছে যেন একটু পরের 



২০ চিত্ত ঃ প্রথম সংখ্যা ১৩৮১ 

মাঙ্গষ থেকে যায় । এই দুরের মা্ধকে কাছে করে নেওয়ার জন্যই শিশু মনশ্শিত্র প্রক্রিয়ার 
€ 01781008985 2০010 ) আশ্রয় নেয়। সেবাধার মত হতে চায়, তাকে অনুকরণ করে । 

এই সময় শিশুর জীবনে মায়ের থেকে বাবার অব্দান বেশি । শিশুর সংযত সামাজিক 

বোধের বিকাশে বাবার অবদান অসামান্য । *৬/09% (6 17001105 00995 11 11)18 
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(80111051080) & 5199৫, 1947). কামশক্তিকে দমন করে ঠিক পথে চলতে বাব 

তাকে সাহাধ্য করে। এই জন্যই একটি পিতৃহীন, মানলিক দিক থেকে অহস্থ কিশোর 

বয়সের ছেলেকে বার ধার বলতে শোন] গেছে, *আমার ছোটবেলা আমাকে শাসন করার 

কেউ ছিল না, আমাকে যা খুশি তাই করতে দেওয়! হয়েছে, আমাকে কেউ শাস্তি 
' দেয়নি ; সেইজগ্তই আমার আজ এই দশ] !” ছেলে-শিশুর ব্যক্তিত্ব গঠনের ক্ষেত্রেই বোধ হয়ু 
বাবার অবর্ধান বেশি । একদিকে বাবা যেমন তার স্থখ উপভোগের সহায়ক, অপর দিকে সে 

বাধাস্বরূপ, বিশেষ করে মায়ের ভালবাস! পাওয়ার ব্যাপারে । এই উভয়বিধ পরিস্থিতি 

শিশুর মধ্যে বাবান্ব প্রতি একদিকে একট গোপন বিদ্রোহের ভাব জাগিয়ে তোলে অপর 

দিকে বাবাকে অন্তকবপণের ঘধ্য দিয়ে তার সাথে একাত্মাহুভৃতির (1060618086107 ) 

সাহাযো এই জটিল পরিস্থিতির একট] মীমাংসা করে মায়ের ভালবাসা পাওয়ার রাম্তাকে 
স্থগম রাখে । কিন্ত সবটাই নির্ভর করে বাবার ভালবাসা পাওয়া এবং তার প্রতি বাবার 

যথাযথ ব্যবহারের উপর । এক্ষেত্রে ক্রটি ঘটলে শিশুয় ব্যবহারে সামঞন্তহীনতা দেখ! দেরে । 
মেয়ে শিশুর ক্ষেত্রে এই ব্যাপারট। মাকে কেন্দ্র করে গড়ে ওঠে। বাবার ভালবাস! পাওয়ার 

ব্যাপারে ম। তার অংশীদার হয়ে দেখা দেয়। আবার মা'ই তার প্রাত্যহিক স্থখ উপভোগ 

মেটাচ্ছে। কাজেই মায়ের প্রতি তার গোপন ত্বণ। ও ভালবাসা পাশাপাশি দেখা দেয়। 

কিন্ত সেও এই জটিল পরিস্থিতিতে ভারলাম্যতা আনে মাকে অনুকরণের মধ দিয়ে তার 
সাথে একাত্মানুডৃতির সাহাযো। এও নির্ভ॥ করে মায়ের ভালৰাস৷ পাওয়ার বোধ ও 

শিশুর প্রতি তার বধাবথ ব্যবহারের উপর। কাজেই দেখা! বাচ্ছে ষে একটি শিশুয় পরিপুরণ 
মাননিক বিকাশের জন্প মা ও বাব! উভয়েরই লমান অবদান রয়েছে। এখানে বেশি 
কমের প্রশ্ন নেই ; কারণ বে কোনও একজনের অবদানের অভাবে শিশুর ব্যক্তিত্ব অপূর্ণ 

থেকে যাবে। আর এই অপুর্ণতাই স্বাস্থ্যহীনত। | 

শিল্তর সুন্থ ব্যঞ্চিত্ব-বিকাশে মা-বাবার ভালবাস! পাওয়ার প্রম্নোদ্ধনীয়ত। সম্বন্ধে 
বামাড় আলোচন! কর! হল্সো যা । তবে দেখা যাচ্ছে যে শিশুর সুস্থ ব্যক্তিত্ব নির্ধারণে 
মাশ্বাবার ভালবাসা কারপন্বরণ বিঘা কয়ে । কাজেই শিশুদের প্রতি মা-বাবার সংযত, 
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আচরণ, তাদের প্রতি বয়ফদের উপযুক্ত আচরণ সুস্থ সমাজ-গঠনের সহায়ক । মনে হয় 

সেই আরদিম কাল থেকে মান্থষের মাজে মা-বাব। ও সন্তানের সম্পর্ক নিয়ে নান। পরীক্ষা 

নিরীক্ষ। চলছে । তাই হৃগে হুগে দেশে দেশে শিশ্র-পালনের বিচিত্র ধারা । আজ 

মনোবিজ্ঞানীদের ভাবার সময় এসেছে এই সম্পর্কের কোন্ রূপটি থাযথই সকলের পক্ষে 
মঙ্গলকর এবং সেটি লাভের সহজতম উপায়ই বা কোনটি । 
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অমল শহর রায় 

ভি এইচ লরেদ্দের অন্যতম প্ররুষ্ট উপন্যাস “সনস্ এণ্ড লাভা” (9018 ৪10 

[,9$৩9 ) পড়লে লাধারণতঃ মনে প্রশ্ন জাগে, গ্রন্থটি কি ফ্রয়েড-প্রবতিত ' মনঃসমী- 

ক্ষণের প্রভাবেই রচিত? তার কারণ, এর গল্পাংশের ভিতর ঈডিপাঁদ মানসকুটের এক 

আশ্চর্য শিল্পরূপ বিকাশ লাঁভ করে বলে আমার ধারণ! । উপন্যাসের নায়ক পল। 

পল এর পিতা মগ্চপ ও বদ্রাগী আর সামান্য কারণেই স্ত্রীর প্রতি অত্যাচার করেন । 

এজনা পল-এর মাতার বিশেষ দ্ষ্টি তার সন্তানদের প্রতি ও তাদের সান্সিধ্যলাভের 

জন্য তিনি সর্বদাই উদ্দগ্রীব হয়ে থাকেন। আর সম্তানেরাও মায়ের প্রতি প্রবলভাবে 

মোহাবিষ্ট হয়ে পড়ে। লক্ষ্য করা যায়, এ মোহের প্রবলতম রূপ দেখ! দেয় পল ও 

তার ময়ের আকর্ষণের ভিতর । 

লরেন্সের জীবনীকারের৷ ৰলেন লরেশ্সের জীবনেও অনুরূপ পরিস্থিতি দেখ দেয়। 

পরেম্পও বাল্যজশীবনে তাঁর পিতাকে তীর মাতার প্রতি দুর্ব্যবহার করতে দেখেন ও 

সেজন্য পিতার প্রতি তার মনে বৈরীভাব জন্মায় আর মাতার প্রতি তিনি প্রবল- 
ভাবে আকধিত হন। বস্ততঃ এ আকর্ষণ এত তীব্র প্রকৃতির ছিল যেযতদ্দিন তার 

মাতা জীবিত ছিলেন ততদিন লরেন্স কোন রমণীকে বিবাহ করতে অসম্মত হন। 

যতদুর জান! যায়, তিনি ম্পষ্টতঃই বলেন যতদিন তাঁর মা জীবিত আছেন ততদিন 

তার পক্ষে কোন নারীকে বিবাহ করে তাকে সর্বাস্তঃকরণে গ্রহণ করা সম্ভব 

নয়। একটি নারী লরেন্সের নিকট বিবাহের প্রস্তাব করেন কিন্তু লরেন্স তাতে 

সম্মত হন ণাই। পরে তার মাতার মৃত্যু হলে তিনি অপর একটি নাীকে বিবাহ 
করেন। 

যতদুর জানা যায়, লরেন্স যখন উক্ত উপন্যাসখানি লিখতে স্থক করেন তখন 

পর্যস্ত তিনি ফ্রয়েডের মনোবিজ্ঞান সম্পর্কে কোন বই পড়েন নি। কিন্ত উপন্যাসটি 
রচনার সময় অথবা সেট! প্রকাশ করার কিছুকাল পূর্বে তিনি ফ্রয়েডের মনঃসমীক্ষণ- 
তৃত্বের সঙ্গে পরিচয় লাভ করেন । এ পরিচয়ের মুলে বিগ্ঘমান তার প্রণয়িনী ফ্রিডার 
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প্রভাব । ফ্রিডা ফ্রয়েডের চিন্তাধারাকে 'অত্যন্ত উচ্চ স্থান দেন। তিনি দিনের পর 

দিন লবেছ্সের সঙ্গে ফ্রয়েডের মনোবিজ্ঞান সম্পর্কে নানা আলোচনা করেন। এ 
আলোচনার ফলে লরেছ্ের ভিতর ফ্রয়েডের চিন্তাধারার সঙ্গে ভাল করে পরিচয়- 

লাভের ইচ্ছা দেখা দেয়। তিনি তখন ফ্রয়েডের গ্রস্থগুলি মূল জার্মান ভাষায় পড়েন। 

স্থৃতরাং ফ্রয়েডের মনস্তত্ব লরেম্স-রচিত উক্ত উপন্যাস রচনার ক্ষেত্রে ঠিক কি 
ভাবে ও কতখানি মাত্রায় প্রভাবশালী হয় সেট] নির্ধারণ কর] সম্ভব নয়। তবে এ 

কথ! বলব, ফ্রয়েডের মনন্তত্বের সঙ্গে পরিচয় লাভের ফলেই হোক বা লরেন্সের মানস 

প্রদেশে তার খাল্যজীবনের অভিজ্ঞতার ক্রিয়াশীলতার প্রভাবেই হোক, এঁ উপন্যাসে 

ঈডিপাঁস্ মানসকুটের শিল্পার্্িতরূপ স্পষ্টভাবেই লক্ষ্য করা যায়। 

ফ্রয়েডের মনম্তত্ব সম্পর্কে বিশদভাবে অবগত হওয়ার পর লরেন্স লক্ষ্য করেন 

তার চিন্তাধারার সঙ্গে ফ্য়েডের মনঙ্গত্বের যে বিষয়ে সর্বাপেক্ষা মিল মেট ব্যক্তির যৌন- 

শক্তি অধদমনের কুফল সম্পকে । উভয়েই অভিমত প্রকাশ করেন যে যৌনেচ্ছার 

তৃপ্তি ঘটান, মাঁননিক স্বাস্থ্যরক্ষা ও মানদসিক সম্প্দলাভের ক্ষেত্রে বিশেষ সহায়তা 

ঘটাতে পারে। তবে যৌনবৃত্তির প্রকাশ জীবনে সর্বপ্রথম কোন স্তরে দেখা দেয় সে বিষয়ে 
দুই চিস্তাবিদের মত বিভিন্ন। ফ্রয়েডের মতে এর অভিব্যক্তি ঘটে ব্যক্তির টৈশব- 

কালে সর্বপ্রথম আঙ্গুল চোষা, কামড়ানো, চিবানে প্রভৃতির রূপ পরিগ্রহ করে, তার- 

পর মল-নিঃসরণ বা সংরক্ষণ প্রক্রিয়ার আনন্দলাভের ভিতর দিয়ে ও পরিশেষে লৈঙ্গিক 

ব্যবহারজনিত স্থুখলাভের মাধ্যমে । কিন্তু লরেন্স, বলেন শিশুর ভিতর যৌনবৃত্তির 

রূপ বিদ্যমান থাকতে পারে না, জীবনে এ প্রকাশ সর্বপ্রথম দেখা দেয় বয়ঃসন্ধিকালে । 
এছাড়া যৌনশক্তি তৃথ্থ হলে তার ফলে মনের ভিতর যে পরিবর্তন দেখ! দেয় 

তার রূপও ছুই চিস্তাবিদের মতে ভিন্ন প্ররুতির। ফ্রয়েড যনে করেন যৌনেচ্ছা তধ 
হলে ব্যক্তির ভিতর স্বভাবী মানসিকতার রূপ বিকাশ লাভ করতে পারে। মনো" 

বিশ্লেষনের মাধ্যমে তিনি জানতে 'পারেন বন্ধ স্থলে এ ইচ্ছা অপুর্ণ থাকার দরুণ 
সেট! অদ্ভুত ধরণের সংবদ্ধতার (71%801010) ফপ পরিগ্রহ করে, নয়ত সেটা যৌনবিরুতি-বা 

অপচার রূপে (৮6675615101) দেখা দেয়। এছাঁড়। তার গবেষণায় ধরা ' পড়ে, এসব' 

ক্ষেত্রে ব্যক্তির . অস্বভাবী মানসিকতার ভিতর শৈশবকালীন কোন ইন্দিয়স্খমুলক 

কামনার বীজ অস্তসিহিত থারে। কিন্তু সে সম্পর্কে সাধারণভাবে বিচার করলে 

মান্য কিছুই জানতে পারে না। তার কারণ এ অঙ্কুরের কেন্দ্রস্থল সচেতন ' মনের ' 
ভিতর নয়,--মনের অথচেতন (0790175010185771714)' প্রদেশে ।' এ বিষয়ে ফ্রড 
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আশার কথাও বলেন। তিনি বলেন অবচেতনের উপাদানকে মনের সচেতন প্রদেশে 

আনতে পারলেও পরে বান্তব বোধের-(£০) শক্তির প্রয়োগ ঘটালে অবচেতনের 
অনিষ্টকর প্রভাবকে লৃপ্ত বা স্তিমিত করে ফেলা সম্ভব হতে পারে। তৰে কোন 

কোন স্থলে ব্যক্তি জ্ঞাত বা অজ্ঞাতসারে অবচেতন মনের উন্নয়ন (5৮110020100) 

ঘটাতে সক্ষম হয়। ফ্রয়েড বলেন এ এক ধরনের প্রত্তিরক্ষণ-কৌশল ([96097০5- 

10৩০1121577) ও এ ধরনের ক্রিয়াশীলত। অবলম্বন করে মানুষ অবচেতনের অনিষ্ট- 

কর প্রভাব থেকে আত্মরক্ষা করতে পারে। 

লরেন্সের মতে যৌনবোধের তৃপ্চি ঘটলে মানুষ মনের গভীরে লুকিয়ে থাকা 
এক মানসিক সম্পদের সন্ধান পাঁন। তবে এ যৌনেচ্ছা পৃরণের ক্ষেত্রে কোন অপরাধ- 
বোধের স্পর্শ থাকা চলবে না। আর এস্থলে যৌনবৃত্তির সঙ্গে প্রেমের সম্পর্কও থাকা 

চাই। কিন্ত এ সম্পদ যে ঠিক কি ধরনের সে বিষয়ে খুব স্পষ্ট অভিমত লরেদ্দ দিয়েছেন 
বলে মনে হয়না । তিনিএঁ সম্পদকে বাস্তবত। (7২68111))-নামাস্তর বলে অভিহিত 
করেন। তার মতে এ এক রহশ্যময় (77151671005, ) শক্তিবিশেষ। মনের গভীরে 

এর অবস্থান এক আনন্দময় সত্ত। রূপে । মনে প্রশ্ন জাগে মনোবিজ্ঞানের দৃষ্টির পর্বি- 

প্রেক্ষিতে বিচার করলে এর স্বরূপ মেলে কি? কোন সমালোচক বলেন লরেন্স 

মুলত: একজন কবি ও একথা যনে রেখেই তার সাহিত্যকে বিচার করা সমীচীন। 

এজন্য লরেন্দ-তিত মানপিক সম্পদকে তার কবিপ্রতিভানিঃহ্থত এক চিত্রকল্পের রূপ 

বললে বোধ করি ভুল হয়না। প্রসঙ্গতঃ মনে পড়ে ইমুং-প্রৰতিত আযানিমা (01108) 

নায়ক প্রতিরপের কথা। কিন্ত আনিমার সঙ্গে লরেন্স-কল্পিত এ মানসিক সত্তার 

প্রভেদ আছে। তার কারণ, আযানিম! শুধু আনন্দময় নয়, এর ভয়ঙ্করীরপও দেখ! দেয় । 

কিন্তু লরেক্ষ-কল্লিত মানসিক সম্পদ শুধুই আনন্দমূলক | 

তবে লরেব্স-কল্িত. মানসিক সম্পদ' বস্ততঃ কি ধরনের মানসিকতার বিকাশ হুতে 

পারে সে সম্পর্কে ধারণ করতে হলে তার “দি লষ্ট গার্ল (171) 105 0171) নামক 

উপন্থাসের নায়িকার উপলব্ির স্বরূপ সম্বদ্বে আলোচনা করে তা থেকে নির্ধারণ 

করতে চেষ্টা করা যাক। আলভিন! ুন্দরী ও শিক্ষিত ইংবাঁজ রমণী। সে কয়েকটি 

তরুণের সাহচর্য লাভ করে বটে, কিন্তু তাদের কারোও সঙ্গে তার প্রেমসম্পর্ক গড়ে 
ওঠেনি । পরিশেষে তার ভিতর প্রণয়মুলক আসক্তি জন্মায় এক দরিদ্র, স্বল্পশিক্ষিত 

ইটালীদেশীয় যূবকের প্রতি । হুবকের নাম সিসিও। আলভিনা দিসিওকে বিবাহ 

করে। বিবাছের পরে তারা ইটালীতে সিসিও-র বাড়ীতে বাস করে। দরিদ্রের সংলার। 

ঘে পদ্থিবারে 'আলভিন! লালিত-পালিত হয় সেটা এ থেকে ভিন্ন ধরণের । সেজন্য আল- 
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ভিনাক্ষে নানারকম অস্থবিধা ভোগ করতে হয়।' কিন্তু স্বামী-স্ত্রীর ভিতর যৌনসম্পর্ক ও 

ম্টনর' মিল ছিল আশ্চর্ধ ধরণের । লরেন্স বলেন আলভিনার ভিতর প্রবৃত্তিগত নিম্ন- 

ফ্লানের সত্তার (7,০০1 ৪011) চাহিদা তপ্থিলাভ করার ফলে তার উচ্চমানের সত্তার 

(7180৩: 9০1) বৈশিষ্ট্য বিকাশ লাভ করে। মনে হয় এরই দরুণ তাঁর ভিতর এক 

আশ্চর্য ধরনের প্রশাস্তি দেখা দেয়। তার ভিতর না ছিল অতৃপ্িমলক মনোভাব, না 

ছিল কোন চাঞ্চল্য বা ছন্ব। আলভিনা যেন বাস করে এক কামনার অলকাধামে 1 
লরেম্সের ভাষায় এ অবস্থায় তার ভিতর সত্যকার ব্যক্তিসস্তার (4২921 ০10 ) উপলব্ধি 

জন্মায় । লরেন্স একে শোণিতের জাগরণ (3199৫ 00175010197959 ) বলেও আখা! 

দেন। লরেন্দের মতে এ ধরনের উপলব্ধি আধিক সচ্ছলতা! বা প্রাচুর্য অথবা বৃদ্ধিভিত্তিক 
শিক্ষার দ্বারা লাভ করা যায় না। এ ক্ষেত্রে চাই গভীর প্রেমানুভৃতির স্পর্শ ও 

যৌনেচ্ছার তৃপ্তি সাধন । মনে হয় এ ধরনের চিন্তাধারার সঙ্গে ফ্রয়েডের মনস্তাত্বিক 
অভিমতের মিল আছে। ফ্রয়েডও যৌনচাহিদার তৃপ্তিসাধংনের উপর অত্যন্ত গুরুত্ব 
আরোপ করেন। তবে তিনি বলেন অনেক ক্ষেত্রে মনের গভীরে প্রতিকূল মানসিকতার 

রূপ অবদমিত থাকার দরুণ স্বভাবিক প্রেমবোধ বিকাশলাভ করতে ব্যাহত হয় ও মন" 

সমীক্ষণের পদ্ধতি অন্থাবে মনোবিষ্লেষণের মাধ্যমে এ স্বভাবী মনোবৃত্তিকে, জাগিয়ে 
তোল যাঁয়। 

মনে হয় লরেম্প ও ফ্রয়েড যে যৌনেচ্ছা পৃৰণের প্রাধাণ্যের কথ। বলেন, এ ধরনের 

অভিমতে হিন্দৃদের চিন্তা-দর্শনের লমর্থনও মেলে । হিন্দৃদর্শন দাম্পত্যজীবনের যৌনমূলক হখ- 
স্বাচ্ছন্দ্ের উপর বিশেষ গুকত্ব আরোপ করে। লরেছ্সের মতে কামপ্রবৃত্তি দেহ ও 

মনোগত এক বিশিষ্ট ধরনের উপাদান, ফ্রয়েড একে জৈবশক্তির একটি ছুর্বাধ প্রকৃতির 

অভিব্যক্তি বলে গণ্য করেন ও হিন্দৃদর্শন যৌনবৃত্তির আধিক্যকে একটা রিপু বলে 
আখ্যা দেয়। স্ৃতরাং এ শক্তির সঙ্গে একট] মীমাংসা স্থাপনের প্রয়োজণীয়তাঁকে ষে 

অগ্রাহথ করা চলেনা এ ধরণের অভিমত তিনটি চিন্তাদর্শনই পোষণ করে। 

লরেম্সের মতে নারী ও পুরুষের কর্মক্ষেত্র ভিন্নপ্রকৃতির। পুরুষের কর্মক্ষেত্র 
মূলতঃ বহির্জগতে সম্প্রসারিত ও নারীর প্রধান কাজ পুরুষকে এ কাজে সহায়তা কর! । 

পৃরুষের, ভিতর যে শক্তি অন্তনিহিত থাকে নারীর নিবিড় সাহচর্য লাভ করে পৃরুষ এ 
শক্তিকে জাগিয়ে তুলতে লক্ষম হয়। ত্ৃতরাং লরেন্দের মতে, সভ্যতা হরির ক্ষেত্রে 

পুকব ও নারী উভয্বের ভূমিকাই লমভাবে তাৎপর্যপূর্ণ । ফ্রয়েড মুলত; মনোবৈজ্ঞানিক। 

তিনি মনোবিজ্ঞানের ছৃটির পরিপ্রেক্ষিতে স্বী-পুরষের সম্পর্কমূলক প্রশ্নের অবতারণা 
করেন। ফ্রয়েড, বলেন মানুষ বন্ধ; . উ্ভকামী (918991 ) অর্থাৎ, পুরুষের ভিতর. 
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নারীদতা। ও নারীর ভিতর পুরুষসত্তা বিদ্ধমান ও তিনি মনে করেন পুরুষ ও নারীর 
ভিতর যে বিপরীত সত্ত। বর্তমান, সেগুলি মনের অৰচেতনে অবদমিত হয়ে থাকলে 
তার ফল মানলিক স্থাস্থ্যরক্ষার ক্ষেত্রে ক্ষতিকর হতে পারে। এজন্য মনঃসমীক্ষণ পদ্ধতির 
প্রয়োগে তিনি এ অবদমিত ব্যক্তিসত্তার হ্বভাবী প্রকাশ ঘটাতে চান। এছাড়া নাবী 
পুকষের ভিতর স্বাভাবিক সম্পর্ক সৃষ্টি হলে সেট! মানসিক স্বাস্থ্যরক্ষার সহায়ক হতে পাৰে 
এমন মতও তিনি পোষণ করেন। 

ফ্রয়েড ও লরেন্স উভয়েই শিশুর সঙ্গে তার মায়ের নিবিড সম্পর্কের উপযোগিতার 
কথ। বলেন। এস্কলে শিশুর পিতার প্রতি বৈবীভাব দেখ! দিতে পারে একথ। তাদের 

অভিব্যক্তির ভিতর মেলে । তবে শুধু বৈরীভাব নয়, শিশুর সঙ্গে পিতার হ্বস্থতামুলক 
সম্পর্ক স্ট্টি হতে পারে, এ ধরণের অভিমতও তারা পোষণ করেন। লরেন্সের মতে 
অল্লবয়সে কোন মাস্ুষের সঙ্গে তার পিতার অগ্রীতিকর সম্পর্ক স্থট্টি হলে তাৰ প্রভাব 

জীবনে হাণিকর হতে পারে। তিনি বলেন এর ফলে ব্যক্তি পিতৃজ্যোতি (58000 

9১871) লাভে বঞ্চিত হয়। পিতৃজ্যোতি বলতে তিনি বোঝেন পিতার চারিত্রিক 

এশ্বর্লাভ। তিনি কোন বন্ধুর নিকট চিঠি লিখে জানান যে, তিনি তার পিতার 
প্রতি বিরূপ মনোভাব পোষণ করেন তার মায়ের প্ররোচনায়। তিনি ও তার ভাই- 
বোনের! ছেলেবেলায় যখন স্কুল বা অন্য কোন স্থান থেকে ফিরতেন, সঙ্গে সঙ্গে তাদের 

মা তাদে বাখার বিরুদ্ধে নানা কটুক্তি করতে থাকেন। এ থেকেই তাদের মনে পিতার 
প্রতি অশ্রদ্ধার ভাব.দেখ! দেয়। বস্ততঃ তাদের বাবা হয়ত খারাপ মানুষ ছিলেন ন1 
ও তীার্দের মা-ই বোধকরি অত্যন্ত অধৈর্যপ্রকৃতির ছিলেন। মনে হয় লরেন্দ যাকে 
পিতৃজ্যোতি বলে আখ্যা দেন সেটা ফ্রয়েড-প্রবন্তিত অধিশাস্তা (987৩1 6৪০) সামিল । 

ফ্রুয়েড লেন মান্য অধিশস্তার প্রভাবে তার ব্যক্তিত্বকে গভে তুলতে পারে । 

ঈশ্বর ও ধর্ম ছুই চিস্তাবিদের অভিমত ভিন্ন প্রকৃতির । ক্রয়েড-তত্বে ঈশ্বরের স্থান 
নাই। মাম্ুলি ভাষায় যাকে ধর্ম বলে অভিহিত করা হয় সেটা মায়! (]1155101) 

ভিন্ন আর কিছু নয়। ঈশ্বরের নিকট প্রার্থনাকে ফ্রয়েড শিশ্তর শক্তিমান পিতার 
নিকট আবেদনের সমর্থক রূপে বিচার করেন। বস্ততঃ ধর্ম বলতে বুঝায় কর্তব্যের 
প্রেরণায় কর্ম করা । মনঃদমীক্ষণের ভাষায় বলৰ, সংবিৎ (0:929610030693) ও 

মুক্তিনির্ভর জীবনদর্শনের প্রয়োগকেই গ্ররূত ধর্থ বলে গণ্য কর! চলে। ফ্রয়েড বলেন 
এ ধরণের মানসিক বিকাশের পথে প্রধান বাধা স্বরূপ দখড়ায় শিশুসলভ ও অযৌ- 
ক্তিক মানসিকতার প্রভাব । লব্বেদ্সের রচনায় ঈশ্বর ও ধর্ম-প্রসঙ্গের উল্লেখ মেলে। 
তার দিতে জন্বর এক মহাশজির প্রকাশ। সুর্য, চন্দ্র, আকাশ, পৃথিবী, মাহ প্রভৃতির 
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ভিতর এ শক্তির আংশিকরূপ বিকাশমান হয়। তবে ঈশ্বর অজ্ঞেয় (01007059016) 

লরেছ্ছ বলেন আমরা মামুলশভাষায় যাকে ধর্ম বলে অভিহিত করি সেট! একটা ভাঁৰ 

বা ধারপাঁমাত্র (4068,) ও এর ভিতর নৈতিকতাকে (৭01511651) খুব উচু স্থান 

দেয়) হয়। কিন্তু এ স্থলে বল! চলে এধরণের আদর্শকে অনুসরণ করলে মনের 

স্বভাবসম্মত মানসিকতার প্রকাশ" ব্যহত হতে পারে। তিনি ৰলেন এ পথের অনু" 
সরণ সমীচীন নয়। বিশ্বপ্রকৃতির সঙ্গে মানুষকে তাল মিলিয়ে চলতে হবে, -বাহ্য- 
প্রকৃতি ও অন্তঃপ্রকৃতি উভয়ের সহায়ত লাভ করে। এইভাবে চললেই জশবনের 

পরিস্থিতিকে স্বীকার করে নিয়েও জীবনের প্রতি শ্রদ্ধাশীল হয়ে চল! সম্ভব হতে পারে। 

এই পথে চললেই মানুষ তার শক্তির বিকাশ ঘটাতে পারে ও প্রাণআোতের সঙ্গে 

নিজেকে মিলিয়ে চলতে পারে। বাস্তব জীবনে এ ধরণের জীবনবোধের সঙ্গে পরি- 

চিত হতে হলে স্ত্রী-পুরুষের ভিতর অকুত্রিম প্রেমানুভৃতিরও প্রয়োজন আছে। এ 
জীবনবোধ ও জীবনান্ুভূতির স্পর্শ মানুষকে এক আনন্দময় সততায় উপনীত করতে 
পারে ও স্বকীয় ব্যক্তিসত্তার বিকাশ ঘটাতে পারে। লরেন্সের মতে এই পথই ধর্মের 

পথ ও এই পথই তার আত্মিক উন্নতি ঘটাতে পারে। 

ফ্রয়েড যাঁকে মৃত্যুপ্রবৃত্তি (10986) 1056110 01101110810) বলে অভিহিত 

করেন, লরেন্সের চিস্তাদর্শনের ভিতরেও অনুরূপ শক্তির উল্লেখ মেলে। মৃত্যুপ্রবৃত্তি 

ধ্ংসাতবক ইচ্ছার নামাস্তর । এস্বলে ধ্বংস বলতে শুধু অপর ব্যক্তির ধ্বংসসাধন বুঝায় 
না, প্রতিকূল বা ছুনীতিমূলক পরিবেশের বিরুদ্ধে সংগ্রাম ও মনের ভিতর যে ছিংসা- 
আক মনোভাব সমাজবিরোধী ব। অপরাধ-বোধ বিদ্যমান তার রূপান্তর বা উন্নয়নও 
বুঝায়। লরেন্স লিখেছেন, 05010126009 [00121019, [091151)55+ (1২660010105 

01) [179 109201) ০1 & 7৯010900175) 1 এ ছাড়।তার একটি পত্রে মেলে : "1919 15 & 

17111009 01 13021107659, 90106 (11069 [ ড191) ] ০০9] 10 £০ ৪10 0০16811% 

%/101050--1011 200 1701007--00 101] 0101619. 10609 ৬৪106010111, 991 

[1 206 609 96160 %1)০]) ] 817911 10111...,,, [015 0015 01200 09911601121 1 1186 

98001068 00105010115 01, (1,66615) তবে মনে হয় লরেন্সদও ফ্রয়েডের ন্যায় 

বিশ্বাস করেন, হিংসাবৃত্তির উন্নয়ন সম্ভব। তাঁর কারণ তিনি ধ্বংসাত্মক শির অতি- 

ক্রমণের (*চ8115951051709,) উল্লেখ করেন । 

এবার লরেছ্সের বিভিন্ন উপন্তাণে যৌনশক্তি বিকাশের যে রূপ পাওয়া যায় 

ভার বিবরণ দেওয়া] যাক। তীর “দি ট্রেপপাসারঃ (706 155508596)--এ প্রকাশ- 

মান ঈডিপাস মানসকুটের রূপ, “দি আযারনূস্ রভ' (16 £৪:07+$ [২০৫)--এ চিত্রিত 
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হয় প্রিয়তম! স্ত্রীর মিকট স্বামীর আত্মসমর্পণের রূপ, “দি ভাজিন এখ দি জিপসী” 
(106 51750 ৪0৫ 005 01059)--তে ব্যক্তির অগোচরে তার মনের গভীরে কি ধন্পণের 

মানসিকতা বিরাজ করতে পারে তার রূপ বিকাশমান হয়। “দি প্রিউমড্ সার- 
পেঞ্ট” (016 19101860 59701)--এ যে জীবনচিত্র মেলে তা থেকে জান! যায়, প্রেম 

যদি অকুত্রিমরূপে আত্মবিকাশ না! করে তার ফল শুভ হয় না ও “সেণ্ট মর, 

(5. 1421)--এ পাওয়া যায় নারী যদি পুরুষের প্রেমলাঁভে বিফলমনোরথ হয় 

ত্বাহলে সে অন্বভাবে বিকৃত ধরণের যৌনাসক্তিতে আত্মনিয়োগ করতে পারে। 

তবে লরেন্সের চিস্তাধারার ভিতর একটি বিরাট কুটভোগের (818০0%) পরিচয় 

পাঁওয় ধায় তার “উইযেন্ ইন্ লাভ" (৬/00790 10. 7,0৮৪) নামক উপন্যাসে । কপার্ট ও 

উরশুল! পরম্পরকে ভালবাসে । উরাশুল। রুপ।্টকে সর্বাস্তঃকরণে গ্রহণ করে। কপার্ট-এর 
প্রেম গভীর বটে, তবে সে বলে তার মনের খানিকটা সে তার এক পুরুষবন্ধুর উদ্দেশ্টে 
অর্পণ করে। একথা শুনে উরন্থুল৷ হতবাক ও শঙ্কাগ্রস্ত। এ কেমন কথা? -- প্রেমকে 

কি দ্বিখপ্ডিত কর! সম্ভব? কুপার্ট তার প্রেমিকাকে বৃঝাতে চেষ্টা করে, হাদয়কে অকৃত্রিম- 

রূপে উভয়ের উদ্দেস্ট্রে অর্পণ বস্ততঃ সম্ভবপর | প্রেমিক-প্রেমিকার ভিতর এই নিয়ে বনু 
তর্কাতকি হয় ও খানিকট] ভুল বুঝাবুঝিও দেখ! দেয়। পরে তাদের মিলন ঘটে ও 

তার। বিবাহ করে। 

কিন্ত প্রশ্ন, লরেন্মের লেখনী থেকে এ ধরণের কল্পনা দেখা দিল কেন? 
বাস্তবে কি এটা সম্ভব? একজন পুরুষ কি একটি নারী ও একজন পুরুষের প্রতি 
এক সঙ্গে ও সমভাবে কিংবা অনেকটা একই ধরশের ভালবাস! অর্পণ করতে পারে? 
কোন সমলোচক বলেন লরেন্দের মতে প্রেম শুধু যৌনাসক্তিকে কেন্দ্র করে বিকাশ- 
লাভ করে না,--এর সম্প্রসারিত ৰপ মানব-প্রেম রূপে দেখা দেয়। এস্বলেও তদ্রপ 

ঘটেছে। 

তবু মনে প্রশ্ন থেকে যায়, স্ী-পৃ্ষের ভিতর যদ্দি সত্যিকার ও যৌনাপক্তি- 

মুলক প্রেম দেখা দেয় তাহলে সেটা কি সর্বপ্রান্তিকরূপ নিয়ে বিকাশলাভ করে ন1 ? 

হ্বভাবী প্রকৃতির প্রেম কি বিভক্ত ও বিচ্ছিন্ন রূপ নিয়ে দেখা দিতে পারে? কিন্ত 

ষে স্থলে এরূপ ঘটে, সেখানে বৃঝতে হুৰে ব্যক্তির অবচেতন প্রদেশে যৌনাসক্তিমূলক 
অতৃপ্তির বীজ নিহিত রয়েছে । মনোবিষ্সেধণের মাধমে ফ্রয়েড আবিষ্কার করেন এ ধরণের 
অতৃপ্তি মূলে দকল স্থানেই বিদ্যমান ঈডিপাস মানসকুটের ছূর্বার প্রভাধের রূপ। 
মনে হয় এম্থলেও এ ধরণের ম্মুানলিকতার সক্রিয়তা অংগগ্রহণ করে। 
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আমরা মনে করি লরেদ্দের অভিজ্ঞতালব ঈডিপাস মানসকুটই এ ধরণের 

কল্পনের জন্মদাতা! | বপ্ততঃ এই ভাবেই লেখকের মনের গভীরে বিদ্বান কোন সংব- 

দ্বতার (817810102) রূপ সাহিত্য ও শিল্পন্ছতির ভিতর দিয়ে আত্মপ্রকাশ করে। 

তবে সাহিত্য বা শিল্পি মূলতঃ যৌনাসক্তির নগ্নপ্রঞ্ৃতির বিকাশের প্রভাবে ঘটেনা, 
এর অভিবাক্কি প্রকাশমান হয় অপূর্ণ ও অবচেতন যৌনেচ্ছার উন্নয়নের (99৮1- 
018610. ) ফলে । স্থতরাং বলা চলে উক্ত কুটাভাসের মুলে লরেছ্সের ঈডিপাস 

মানসকুটের প্রভাব বিষ্কামান । 

এখানে উল্লেখ করব, বিশিষ্ট ধরণের শিল্প ও বিশ্বসাছিত্যের প্রকৃষ্ট রচনাগুলির 

ভিতর রচয্সিতার অৰচেতন মনের ক্রিয়াশীলতার রূপ নানাভাবে দেখা দেয়। কোথাও 

সেগুলি বিকাশ লাভ করে উন্নয়নের কূপ নিয়ে, কোথাও রূপাস্তবিত (17810801779. 

(1017) হয়ে আর কোথাও কোন প্রতীককে কেন্দ্র করে। তবে আমার বিশ্বাস 

সকল স্থলেই লেখক ৰা' শিল্পীর অতৃপ্ত ইচ্ছার রূপ ছুর্গেয় গোপনতা রক্ষা করে মনের 

গভীরে বিরাজ করে ও বিশেষ ধরণের শক্তির প্রয়োগে এ অতৃপ্ত ইচ্ছা স্ষ্টিমূলক 

সন্তিয়তার মাধ্যমে এক কামনার অলকাধাম গড়ে তোলে । প্রকুষ্ট শিল্প বা সাহিত্য 
এ অলকাধামেরই স্বরূপ । 



একটি নব গ্রচ্ষোভবাদ অম্বন্ধে অভিভাবন (২য়) 

(ইং ১৯৩২ সনে মহীশুরে অনুষ্ঠিত ৮ম ভারতীয় দর্শন কংগ্রেসের মনোবিস্যা বিভাগের 
সভাপতি ডঃ স্থহাদ চন্দ্র মিজ্র মহাশয়ের ভাঁষণ, ---988269610179 001 ৪ 6৮৮ 17৩01 

৩1 1210091101)-এর বাংলা অন্কবাদ |) 

প্রভাত কুমার মুখোপাধ্যাক্স (১) 
ও 

গৌরী চট্টোপাধ্যায় (২) 

(পুৰ প্রকাশিতের পর) 

অনুভূতির মুল বক্তব্য সম্বন্ধে জ্র্ুগার (8:70) উপস্থাপিত তত্ব একটি যথেষ্ট 
রীতিবদ্ধ মতবাদ। মনোবিদ্তায় *প্রক্ষোভের বিভিন্ন সমস্তা, গুরুত্ব এবং মৌলিকত্ব, 
উৎস আর সর্রব্যাপী শক্তির প্রকাশ* সম্বন্ধে তিনি নিঃসন্দেহ ছিলেন। অনুভূতি সম্বন্ধে তার 
এই নংগ্পেষক সামাগ্রক মতবাদ ( 55770150198] 1012] ০01)০5120105 ) যখন ১৯০৬ সালে 

প্রথম প্রকাশিত হয়, তখন ট্ুমৃক £ 5681016) পর্যস্ত একে অবোধ্য ব'লে আখ্যাত 

ক"রেছিলেন। অবশ্ত আজকের দিনে এটিকে আর তত অবোধ্য বলে মনে হয় না কারণ 
এর একট। দিক, গেষ্টান্ট, (0956810) দ্িকটি--সাধারণফে এর প্রতি মনোযোগী হ'তে 
বাধ্য ক'রেছে। প্রত্যেক জিনিব, এমনকি যেগুলিকে তুলনামূলক বিচারে আমর! আলাদা 
করতে পারি, “সেগুলিও একে অন্তের সঙ্গে অথবা অন্যকে কেন্দ্র ক'রে অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িয়ে 
থেকে একটা সামগ্রিক পূর্ণতার হ্ষ্টি করে, আর তার ফলেই তাকে অনুধাবন করা সম্ভব 

হয়। অন্ভূতি এই সামগ্রিক পূর্ণতার গ্রণগত অভিজ্ঞতা |” এই গশুণগুলি প্রিয়তা 
€015859001555 ), অপ্রিয়তা ( 8100168581100555 ), পীডন ( (205100), শ্লথন 

€ 1618%80100 ) এবং বহু ধরণের রঞ্জন। ( 00011759 )১ ঘণত্ব (8112.01179 ), বা আকারের 

প্রকরণ (107705 ০? 61851205) হ'তে পারে । এগুলিকে কোন সংখ্যার দ্বার! সীমিত 

করা ধায় না, আর ভবিষ্যতে কি হু'তে পারে সে ভাবনা বাদ দিয়ে দেখা যায়, একে 
সম্পুর্ণূপে বগাঁকরণও €0135815৩4 ) করা যাঁয় না। ,অন্ুভূতি সম্বন্ধে এধরণের বর্ণনা 

(১) মনোধিতিবিদ (উপাধ্যাক্), ফলিত মনোধিদ্যা বিভাগ, "কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় । 

(২) উপধ্যায়া, জওহ্দ্বী বিড়ল। লমাজ-শিক্ষণ মহাবিদ্যালয়, কলিকাতা । 

ধর 
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প্রক্ষোভায়িত এবং অপ্রক্ষোভায়িত এবং অভিজ্ঞতার পার্থক্য দ্র করতে পারে কিনা, সে 

প্রশ্নের জবাবে তিনি বলেছেন, *বাস্তবিকই ৰিভিন্ন প্রকারের অন্ভূতি (যেমন বস্ত বিন! 

উত্তেদ্বনা, উত্তেজনার চওুস্থলভ প্রকাশ অথবা মেজাজ দেখানো ) একটি যৌগিক ভাবের 

প্রকাশ । মুলতঃ ্বক্প-সংগঠিত আংশিক গৃঁডৈষা (9816-০0171216 ), যেমন,_-যে 

কারণে আমি উত্তেজিত হয়েছি তারই চেতনার প্রতি, যা, আশা করি তারই দিকে, 

যা" খু'জি সেটাই বা যে বিষয়ে ভীত তারই প্রতি আমাদের উত্তেজনার হেতু নিবদ্ধ হয়। 

অপরদিকে প্রপঞ্চবাদ বিষয়ক সাধশ্তা ও রপাস্তরকরণের (011970706110108108] 

9171119010199 2170. (5119 00710201017) বর্ণনার জন্য এটাও সত্য যে এক ধরণের ঘটনা- 

বিস্তান গুণগতভাবে অপর ধরণের ঘটনার সঙ্গে সম্পকিত।* এরপর তিনি জীবনের 

সাধারণ ঘটনাবলী এবং গবেষণাগারের বিভিন্ন পরীক্ষা থেকে ফলাফল তথা দিদ্ধান্তগুলিকে 

স্পষ্টভাবে দেখিয়েছেন । সেই অনুসারে অনুভূতি সস্থন্ধে বৈশিষ্ট্যগুলি হোল-_সার্ষজনীনতা 

( 00151581105 )১ গুণগত প্রাচুর্য ( 00911620156 1101175955 ), ভেগ্যতা (৮৭118201111) 

এবং প্রবণতা (1181110 )। তীর প্রস্তাব ছিল এইপব নুতন বিভিন্নমুখী তাৎপর্যপূর্ণ 

সমস্যা ও পদ্ধতি গুলিকে বীতিবদ্ধ ক'পরতে হোলে মানসিক সামগ্রিকতার একট! ধারণা থাকা 

চাই। এখানে মানদিক সামগ্রিকতা বলতে তিনি যা বোঝাতে চেয়েছেন তা হোল, 

«প্রথমতঃ, প্রক্ষোভের আভ্যন্তরীক সামগ্রিক অভিজ্ঞতা (0০১ ০116৮78); দ্বিতীয়তঃ, 

সার্জনশীন কাগ্সিক সংহতির সামগ্রিকতা (0171$67581 ০0136161006 ০01 [11011911 ); 

তৃুতীধতঃ এদের গাঠনিক সংস্থাপ্রনার সামগ্রকতা (19651115 01 51700002] 0001008- 

(107) এবং শেষে, মানসিক এবং মানস-ভৌতিক (75)0০-77/51081) গঠনের 

সামগ্রিকতা। প্রত্যেক ব্যক্ষির মধ্যে একটা আকার হ্ষ্টির চেষ্টা সব সময়েই দেখা যায়, 

আর এই চেষ্ট। অনুভূতির দ্বারা সংবদ্ধ। প্রত্যেকেই পরিগমের (87010071071) 

নিয়মগুলির সঙ্গে মানিয়ে চলার জন্য বনু জন্মগত প্রক্রিয়ার অধিকারী । এইগুলি তার 

মীনন-ভৌতিক অবয়বের আংশিক কাঠামো । এগ্ুণি নমনীয়, সামগ্রিক বিচারে 
অবয়বীয় ; সামগ্রক অবয়বীয় গঠনের পরিবর্তন, পৃরীবস্থাকরণ ও ফৃক্তিকরণ আর বৃহত্তর 

সায়াজিক ও ব্যক্তিগত শক্তির দ্বারা এগুলি পরিবতিত হয়। শারীরিক ও মানমিক 

রুগাবস্থায়, সংকটকালে এবং সামাজিক ও রাষ্্রনৈতিক বৈপ্লবিক অবস্থায় এগুলি হয় 

ক্ষতিগ্রন্ত। না হয় সম্পূর্ণরূপে ধ্বংসপ্রাপ্ত |” মনন্তাত্বিকদের উপরোক্ত অনির্দিষ্ট 

ধরণের স্বভাব পর্যবেক্ষন কবে, আরুতিশ্প্রপঞ্চের (51796 101)611017061)9 ) কথ। ব'লে 

রা] কৃত্রিমজ অবয়ববাদী প্রতিক্রিয়া সম্বন্ধে (51100018] 15800107)9 ) জ্ানলাভ করে' 

সন্তষ্ট হ'য়ে বসে থাকা উচিত নয়,-_সামগ্রিকতার বিচারে এই নিগুঢ় মোদনা সম্বন্ধে গভীর 

অন্থধ্যান এবং গ্রবেষণা করা উচিত। এই কাজে দুটিতজীর শ্রসারের ( 0:08067108 
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০1০8৫1০০) প্রয়োজন, আর তারই পরিপ্রেক্ষিতে বিভিন্ন গবেষণা! ও অভিজ্ঞতালন্ধ ফলের 
সমপর্যায়িক বিচারের মাধ্যমে একটি পূর্ণ রীতিবদ্ধ মতবাদ গড়ে তোলার প্রয়াস ক'রে যেতে 
হবে। 

আপাততঃ আমি এই তত্ব সম্বন্ধে বিস্তারিত আলোচনা স্থগিত রেখে কাইসা্ট 
(6.16$09৬%) বণিত সংবেদনের অন্ুভৃতি-স্থন (66117£ 1005) তত্বের প্রপর্গে আসছি । 

তিনি ট্রাম্ফের (9000006 ) অন্ুভূতি-সংবেদন (6561108-860580100$ ) তত্বকে এবং 

জাইহেনের (21560) অহভূতির এন্জয়িক (5905811801৫) ব্যাখাকে অস্বীকার ক'রেছেন। 

ভাগ (ড/071)-এর সঙ্গে একমত হ'য়ে তিনি বলেছেন যে অনুভূতি মনের একটি মৌল 
উপাদান এবং তা+ সংবেদন থেকে পৃথক। ত্যুগ্-তত্বের কতকগুলি নিরিষ্ট বিষয়ে টিচেনার 
(710760৩)-এর এবং কুল্পে (8012০)-এর সমালোচনাগুলিকে মেনে নিঙ্সেও তিনি 

অনুভূতির মৌলিক গুণগুলির সংখ্যার প্রশ্নে ও'দের থেকে ভিন্ন মত পোষণ করতেন। তিনি 
নিঃসন্দেহে বলেছিলেন--*প্রাচীন প্রিয়ত|-অপ্রিয়ত! তত্বের এতথানি বিস্তুতি নেই যাতে 
ক'রে এটি অনুভূতির বস ভাব-অভিজ্ঞতার পুর্ণ অভিব্যক্তি দেখাতে পারে। আমাদের 
সম্পূর্ণ মানদঙ্গীবনকে বৃঝতে হোলে অনুভূতির যে ৰিরাট গুরুত্ব রয়েছে সেই প্রশ্নটি একমাত্র 

কোন খন্থমাত্ত্রিক তন্ত্র (0801001060810180] 5/50619 ) প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে সমাধান করা 

সম্ভব ।” শিশুদের ওপর গবেষণাগারিক পরীক্ষা! এবং মন্ুয্যেতর প্রাণীদের অবেক্ষণ করে 
তিনি বৃঝেছিলেন যে সংবেদন ও অনুভূতি একসঙ্গে সক থেকেই দেখা যায়, আর প্রথমটি 
দ্বিতীয়টি থেকে কৃষ্টি হয় ন!। 

ওয়াবারণ ($/830001) দেখতে চেয়েছিলেন কখন প্রক্ষোভ চিন্তার গতিকে ব্যাহত 

করে আর কখন একে সাহায্য করে। তীর চিন্তার ক্রিয়াজ তত্বে (100910£ (১9019 ) 

এই সমস্যা সমাধানের সুন্দর বর্ণনা আছে। পিল্সবেরী (€ 911135819 ) প্রক্ষোভের 

প্রয়োজনীয়ত। সম্পর্কে আলোচন! করার সময়ে জোর দিয়ে ৰ'লেছেন-_“সমস্ত শিক্ষা-ক্রিয়। 
€16512$08 ) আর যেগুলিকে আমর। সহজ প্রবৃত্তি বলি, একমাত্র তাদের ক্রমিক প্রতিবর্ত 

€ 0915 78615 ) অংশগুলি ছাড়া, ৰাকিটা আধান বা প্রক্ষোভ ছারা নিয়ন্ত্রণ হয়। 

কিন্ত বাস্তবক্ষেত্রে কিভাবে প্রক্ষোভ এগুলিকে নিয়ঞ্জ্রিত করে সে সন্বদ্ধে আমরা এখনও 
অজ্ঞ |” 

হুচারুভাবে গিখিত প্রবন্ধে ক্লেপারেদি (0122915৫5) অনুভূতি ও প্রক্ষোডের 
পার্থকাকে' কাশ্মিক অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে বিচার ক'রে বলেছেন প্রথমটি আমাদের 

সাদরমিফতার উপযোগী এবং খেষোক্তটি কোন উদদেষ্ট সাধন করে না। জেয়প্র-ল্যাগ 
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(5%01১5-7808০)-তত্বটি এই প্রসঙ্গে একটু অহথবিধ। হৃষ্টি ক'রেছে।” যদি প্রক্ষো 

কেবলফাত্র জীবের প্রাস্তিক-পরিবর্তনের (06110061] ০108085 ) চেতনাই হয় তৰে 

কেন তাকে অঙ্গীয় সংবেদন (91881010 56058000 ) বলে না ধরে প্রক্ষোভ বলেই 

প্রতান্গ হয়?” ক্লেপারেদির মতে, *প্রক্ষোভ, এই বিভিন্ন অঙ্গীয়-দংবেহনাদির গুণগত 

আরুতির ধারণা,--একটি গেষ্টাণ্ট, ছাড়া আর কিছুই নয়। অপরার্ধে প্রক্ষোভ হোল 

জীবের পরিবৃত্তিক প্রতিগ্তাসের (&199৪81 ৪29৫০) একটি চেতনা 1” *বলতে গেলে 

বলতে হয় প্রক্ষোভের চেতনা জীবের আকারেরই চেতন1-_-তার শবীর-স্হস্বীয় প্রতিন্তাস।* 

্রক্ষোভের নিজন্ব বৈশিষ্ট্য আছে এবং অভিযোজন! ও প্রতিযোজনার মিশ্রণের আহ্মপাতিক 
হার অনুযায়ী তার বিভিন্ন প্রতিক্রিয়। পরিলক্ষিত হয়। ডানল্যাপ (080182 )-এর মতে 

একমাঞজ্জ আস্তরযন্ত্রীয় (919০6181) পরিবতনের মাধ্যমেই প্রক্ষোভের প্রকাশ বোঝানে। লল্ভব। 

এই গুলিকেই প্রক্ষোভের বাস্তব সত্য হিসাবে গ্রহণ করা যায়__প্রক্ষোভটিকে নয়। আস্তর- 

য্ত্রীয় পরিবর্তনগুলি সাধারণ পটভূমিকায় কাজ ক'রে যায়, যার ফলে অন্যান্য বাহক 
পরিবর্তনগুলির উপস্থিতি বোঝা যায়। এই আত্তরয্ত্রীয় পটভূমিকা গতীয় (৫17812)0) 

পর্যায়ের_-অর্থাৎ এর মধ্যে প্রতিক্রিয়।-চ|লনা! ও আধারিত করার একট। বিশেষ ক্ষমতা 

আছে য।” শেষ পর্যন্ত পেশী-সক্রিয়তার (7/0904181 8০911%169) কারণ হয়ে দাডায়। 

প্রিন্স (চ01705)-এর মতে প্রক্ষোভ-সন্বন্বীয় বহু রূহস্তেরই মীমাংসা হবে যদি একে 

শক্তি (০1)18/) হিসাবে কল্পনা কর! যায়। অনেক সময়ে দেখা যায় কোন ব্যক্তি কোন 
কোন ক্ষেত্রে একটি কাজ সম্পন্ন করতে যে ধরণের শক্তি ও সহিষ্ণুতা পরিচয় দেন, 
নিত্যকার কাজে সে পরিচয় রাখ! অসভ্ভব। মনে হয় এসময়ে তারা যেন কোন সঞ্চিত 
শক্তির আধারে হাত ডূবিয়েছেন। আমার ধারণা তীর! এমন একটি উল্লাল (6%81180107) 

স্তরে ওঠেন বা ভীাৰোল্লাসে (6০5085% ) আপ্লুত হন কিংবা প্রক্ষোভজনিত সবকিছু বাধ! 
হ'তে মুক্ত ছন বা সেগুলিকে ত্যাগ করেন, যার ফলে সেই সঞ্চিত শক্তির আবরণ উন্মুক্ত 

হ'য়ে গিয়ে প্রক্ষোভের সব গতীয় শক্তির পূর্ণ কাম্মিকরূপ, তাঁদের ব্যবহারের মধ্যে প্রকট 
হ'য়ে ওঠে। আলবার্ট ভাইস্ (১1৮16 1০135 ) বলেছেন যতদিন না মানসিক-ক্রিয়। 

পরধালোচনায় আপাতঃ কারণনিচয়কে (০8 958]1 10100110811015) ত্যাগী করা যাবে আর 

দশিপন-প্রতিবেদন (8110 8105-76509096) সম্পর্কের ভিত্তিতে বিভিন্ন সাধারণ সুত্র 

আবিষ্কত হবে, ততদিন প্রক্ষোভ মনোবিজ্ঞানের একটা বিশেষ বিষয় বলে প্রতিভাত 
হবে না।,. তীর মতে--“বৈজ্ঞানিক বিচারে, তুলনামুলক অন্যান্য মানসিকতার 
আপেক্ষিকতায় প্রক্ষোভ একটি অপ্রয়োজনীয় বিষয়, কারণ, জৈব-সামাজিক € 01০-3০০14]) 
উপযোগনায় এর কোন কার্ধকারণ সম্পর্ক নেই। প্রক্ষোভের প্রশ্নটি তখনই আসে যখন 
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জৈব-লামাজিক কোন নির্দিষ্ট কাজের নিয়তি-নির্ধারক র্ূপে কোন অনির্দিষ্ট বাধা কৃষ্টি হয় 

বা কোন আঙ্গিক পরিচালনায় অন্তর্থক্তি এবং জৈব-দামাজিক উপযোজনায় নিয়তি- 

নির্দারকরূপে প্রকট হয়ু। 

পুর্বোল্লিখিত “অঙ্থভৃতি ও প্রক্ষোভের মনস্তত্ব নামক পুস্তকটির দ্বিতীয় খণ্ডে আমবা 
দেখতে পাই ব্যহ,লার (3811101) বলেছেন শিশুদের ক্রীডাকে ব্যাখ্যা করার জন্তে সথখস্ত্রের 

পরে আর কিছু চিন্তা করার আবশ্টকতা নেই। কতকগুপি গতির প্রকাশই সুখের 

পরিচয়। তিনি এ'গুলির নামকরণ করেছেন 'বৃত্বি-হ্থখ ( চ67000100 91695016 )। 
মাকৃড্যগাল (1০ 0998থ11) কাম্মিক সমগামীত্ব (00100010281 1612010119)-এর সঙ্গে 

এচ্ছিক কর্মের বৃত্তিয় সম্পর্কের বিচারে অনুভূতি ও প্রক্ষোভের গুণগত পার্থকা দেখিয়েছেন । 
তার মতে, আমাদের প্রাত্যহিক সংগ্রামের ব্যর্থতা ও সাফল্য থেকে এবং এগুলির সাপেক্ষে 
অন্থভৃতির উদ্রেক হয়, কিন্ত প্রর্ুত প্রক্ষোভ সাফলয বা ব্যর্থতার উপর নির্ভর করে না বরং 
এসব কিছুর পুর্বে অভিজ্ঞাত হয়। সীশোর ($58390015 ) প্রক্ষোভের মনস্তত্ব সম্থন্ধে 
্বল-চিত্র-লিখন (01701791010 81119) ন।মক একটি নুতন দিক, একটি নূতন পদ্ধতির 

উল্লেখ ক'রেছেন। ই্র্যা্ন্ (58192) উত্তেজনাকে অভিন্ন প্রক্ষোভ হিসাবে চিহ্িত 
করার স্বপক্ষে যুক্তি দেখিয়েছেন । উডওয়ার্থ (৮7০০৫০1৮)) প্রক্ষোভের শ্রেণীবিভাগ- 
স্বন্ধীয় নানা তত্ব নিয়ে আলোচনা ক'রেছেন এখং বলেছেন যে, বাহিক পরিস্থিতিতে 
আমাদের বিভিন্ন আকাঙ্খাগুলিকে একটি নির্দিষ্ট ভিত্তিতে পৃথকীকরণ কর! বিশেষ 
প্রয়োজন । কারু (০87)-এর মতে প্রক্ষোভের অবস্থিতি অপেক্ষাকৃত কম সংবদ্ধ ঘটনা- 

চক্রের মাঝে অসংলগ্ন ব্যবহাপ্ের মধ্যে, অন্যদিকে প্রক্ষোভহীন উপযোজনা অনেক শৃঙ্খল 

এবং হুসংবদ্ধ। হয়েলীংটন (7০18118697) বলেছেন *আহ্ভূতিক অভিজ্ঞতা প্রধানতঃ 
এক ধরণের প্রেষ-্বেদনের (37655816 56105801071) ন্যয় ।” এই প্রসঙ্গে তিনি প্রিয়তা ও 

অগ্রিয়তার স্থান-নিরূপনের চেষ্টা করেছেন। গ্যণ্ট 008811) মৃক-বধিরদের উপর স্পর্শ 
উদ্দীপকের প্রিয়তাগত প্রতিক্রিয়া সম্বন্ধে বহু মুল্যবান পরীক্ষার ফল আমাদের পন্বিবেশন 
করেছেন। কিন্ত তাঁর এই পর্যবেক্ষণ থেকে প্রিয়তাগত প্রতিক্রিয়ার তত্ব সম্বন্ধে বিশেষ 
কিছু জানা যায়নি । ৰ 

উপরোগ্লিখিত পৃস্তকের তৃতীয় থণ্ডে অনুভূতি ও প্রক্ষোভের শারীরবৃত্ত নিয়ে আলোচনা 
করা হয়েছে। এখানে আছে এই বিষয়ের উপর লিখিত তিনজন বিখ্যাত 'মননীবী-_ 
ক্যানন (09090), বেক্তেরেভ (3৩০169:০%) ও পীরেশ! (716702)র তিনটি মূল্যবান 

প্রবন্ধ। ক্যান্ন্*এর মতে বর্তমান শারীরবৃত্তিয় তথ্যের ধারণা অনুযায়ী মস্তিষ্কের থালামাস 
বিভাগ হ'তে জাত অসাধারণ শক্তিশালী কোন প্রভাব মস্তিষ্কের নিউরন-নিচয্নকে উদ্পিপিত 
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করে, ফলে প্রক্ষোভের হৃষ্টি হয়। বেকৃতেরেভ দেখিয়েছেন-_-*যে সমন্ত মানসিক প্রক্রিয়া- 
গুলি অনুভূতি ও প্রক্ষোভ নামে পরিচিত সেগুলি রক্তের গাঠনিক পরিবর্তনের জন্যই 

সই হয়। তাই এই মানসিকতার কারণগুলি বিশ্লেষণ করতে গেলে জানতে' হবে সেই 

সমস্ত শরীর-স্ত্ের ক্রিয়াগুলিকে, যার মাধ্যমে রক্তের দ্রুত বাসায়নিক পরিবর্তন আমে । 

এই ধন্ত্রগুলির কয়েকটি হোল অন্তগ্রন্থিবস-ক্ষারক (106079] 56০:৫600 )।” তিনি 

আরও দেখিয়েছেন_-“কোন ব্যক্তির কোন মানসিক প্রকাশ হোল অনুরূপ উদ্দীপনের 

সাপেক্ষ গ্রতিবর্তক। এই ধরণের প্রতিবর্তকগুলি মস্তিষ্কের বিভিন্ন প্রক্রিয়ার মাধ্যমে 

নিরূপিত হয় কারণ প্রত্যেকটি নির্দিষ্ট লক্ষণ মস্তিষ্কের বিভিন্ন কর্ষের পুর্বাহুমান 
(075-591)0959)। ওয়াট. সন ( %/205০17) বিবৃত ত্রয়ী প্রক্ষোভ-প্রতিবর্তের (07166 

570010081-75616,৩5 ) সঙ্গে আরও ছুটি প্রতিবর্ত-_ জৈবিক স্থুথ ও জৈবিক অস্থখ, যোগ 

করা উচিত। পরিশেষে তিনি* দেখালেন যে তিনি এমন একটি প্রতিবর্ত-চিকিৎসা- 

পদ্ধতির (০1152 7116141) উদ্ভাবন করেছেন যা একদিকে সাধারণ উদ্ধামুর প্রাথমিক 

রোগচিহগুলির ক্ষেত্রে, অন্তদিকে জটিল বিবাক্তিকর অবস্থাগুলির ক্ষেত্রেও সফলতার 

সঙ্গে প্রয়োগ করা যাবে। পীরে বললেন প্রক্ষোভ সৃষ্টি হয় নায় শক্তির অশ্বভাবী- 

মোক্ষণের (৪05017219] 015017106) জন্য। একে অস্বভাবী-মোক্ষণ বলা হয় কারণ, 

মানুষের হ্বাভাবিক প্রতিক্রিয়াদির. জন্য যতটুকু মোক্ষণের প্রয়োজন এর পরিমাণ তার 

অপেক্ষা অনেক থেশী ; এবং অনেক সময়ে যখন সত্যই কোন প্রতিক্রিয়। স্থষ্টির কারণ থাকে 

না তখনও এধরণের মোক্ষণ দেখা. যায়। ফলম্বরূপ শারীরিক আতস্তরযন্ত্রপতুলির মধ্যে 

উত্তেজিত আৰেগ পরিব্যাপ্ত হ'য়ে পড়ে,__যা” কেবল যে সর্বতোভাবে অপ্রয়োজনীয় তা"ই 

নয়, ক্ষতিকারক এবং রোগজনিকও বটে। এর সঙ্গে আবার নায় ক্ষয়ের ওপর এদের 
কুপ্রভাবগুলি হৃক্ত হয়, ফলে শক্তি-মোক্ষণ অত্যধিক হ'তে থাকে। একমাত্র সেই সমস্ত 

উচ্চ জৈবিক শ্রেণীর প্রাণীর ক্ষেত্রেই প্রক্ষোভের প্রকাশ বা দ্যোতন। দেখা যায় যাদের 

আগ্ুষঙ্গিক ন্নাম়ৃনিচয় (85909018019 17615005 ৪8531617) স্থপংবদ্ধভাবে কাজ করে। 

চতুর্থখণ্ডে অস্থৃভূতি ও প্রক্ষোভের রোগবিদ্যা ও যনঃসমীক্ষণ সম্বন্ধে আলোচনা করা 

হয়েছে। পীয়ের জ্যানে (91676 180) এখানে দেখিয়েছেন যে প্রতিটি বিষাদ-বাসুগ্রস্ত 

(75618700118 ) ব্যক্তির ক্ষেত্রেই কর্ণের প্রতি ভীতি একট মুখা মৌল উপাদান। 

কোন কিছু করার মাঝে বাধা সৃষ্টি করাটাই কর্মভীতির প্রথম পর্ব! কোন কিছু করাকে 
বাঁধা দানের একটি প্রকৃতি হোল কেবল কাজটাই নয়, এর আর্ক করাটাই মনের মধ্যে না 

আনা। . “কামনা (4581৩) আর কিছুই নয় কেবল কাজ হ্থরু করার ভাব আর এর সঙ্গে 
_টেষ্টা (507) জড়িত থাকে ব'লে মোটামুটি এটি একটি জটিল প্রক্রিয়া । তাই এই 
এযাগের রোগীরা তাদের সর্বশক্তি দিয়ে এই কামন|কে বাধা দেয়, এমন কি এদের যথাসাধ্য 
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নিরদ্ধ (87555) করে। এ ধরণের রোগীর কেবল য়ে খাদ্য গ্রহণে গরবাজি তা নয়। 
তারা দাবী করে তাদের খাদ্য গ্রহণের প্রয়োজনই নেই কারণ তার ক্ষুধার্ত নয়, এমনকি: 
তাদের খাবার ইচ্ছা পর্যস্ত নেই।” কামনাকে নিরন্ধ করার এই প্রচেষ্টা তাদের মনে 

জাগে কারণ তখন তাঁরা কোনরকম সন্তটি বা সান্তবনার বাস্তবতা! উপলব্ধি করতে পারে না 
ভবিষ্যৎ তাদের কাছে এক অন্ধকার গহ্বর বলে মনে হয়। কাজ কর! থেকে এই 
পলায়ন-মনোবৃত্তির প্রসঙ্গে জ্যানে, “কর্থ ও অনুভূতির বিপর্ষয়” (10৩78100 ০ ৪019 
80৫ ৩110১) নামে একটি বিস্ময়কর তথ্যের বর্ণনা ক'রেছেন। একটি কাজ করতে 

গিয়ে এই ধরণের রোগীর সম্পূর্ণ বিপরীত আধ একটি ক'রে বসল। এই ধরণের অসংগত 
ব্যবহারের ব্যাখ্যাদানে জ্যানে “ক্রিয়াশনিয়ন্ত্রণ) (58918000 ০01 8০9002) স্ুজ্র নামে 

কতকগুলি সুত্রের অবতারণা করবার চেষ্টা ক'ব্পেছেন। তিনি আমাদের ম্বরণ করিয়ে 

দিয়েছেন “কর্মই হোল মনস্তাত্বিক বিচারে আসল বাস্তবতা এবং নৈতিক জীবনের মুলকথা 

এগুলি সম্পাধন করার জন্য আমাদের প্রভূত শক্তিব্যয়ের প্রয়োজন। এইসব বিষাদ- 
বাযূগ্রস্ত রোগীর! তাদের ছুঃখবাদী ছষ্টিভঙ্গির পরিপ্রেক্ষিতে কর্মভীতির বলি হয়ে যথার্থ 
মনন্ত।ত্বিক-ছুবলচিত্ততার প্রতিভূ এলে চিহ্নিত হন। কর্মভশীতি যখন তাদের কাজকর্মে 
প্রত্যক্ষভাবে বাধ।র কৃষ্টি করে না তখন কাজটি করার পরিমাণ অল্পই হয়; তারা মন্থর 
গতিতে কাজ করতে পারেন তবে তা নির্ভলভাবে করা সম্ভব হয় না। এ ছাড়াও আমরা 

এই সব বোগীদের ক্ষেত্রে সব রকম শারীরবৃত্তিয় অপারগতার লক্ষণসমূহ দেখতে পাই 
যেগুলো কেন্দ্রীয় নার্উতস্ত্রের (০০1708] 1061%0803$ 5/51610 ) মধ্যে অবক্ষয়ের ফলেই 

সম্ভব হয়।” তার মতে, রোগীদের ক্ষেত্রে যে পক্ষণগুলি গুরুতর রূপে প্রকট হয়, সেইগুলিই 

সাধারণের ক্ষেজে লঘূভাবে দেখা যায় । 

কার্ণ ঝোর্গেন্সেন্ (0811 101850800 )-এর অভিভাবনে ভয়, সুখ, দুঃখ, বাসনা, 
ক্রোধ, লজ্জা আমাদের প্রক্ষোভজীবনের মৌল উপাদানাদি। ফ্ল্যাডলার (40167)-এর 
প্রতিবেদনে অনুভূতি কোন স্বতন্ত্র দ্যোতন| নয়, তার! সক্রিয়ভাবে কোন কাজকেই 

পরিচালন! করে না। কিন্ত তা প্রত্যেক পরিপূর্ত-ক্রিয়ার (৪19১৪1 ৪০৫০2) ক্ষেত্রে মুক্ত 
থাকে। কোন ব্যক্তির ক্ষেত্রে সর্বাপেক্ষা প্রয়োজনীয় একক উৎপাদক হোল তার মানসিক 

হীনমন্যতা (6561178 ০1706611011) | এই হুীনষমনাতা এবং সামাজিক অনুভূতিগুলি 

অঙ্গাঙ্গীভাবে যুক্ত এবং ব্যক্তিবিশেষের জীবনযাত্রা প্রগালীর সঙ্গে সঙ্গতিসম্পর। যদি 
আমরা কোন অগ্থভূতিকে, কোন বিষয়ের দ্যোতনা ও জীবন-যারা৷ প্রণালী .থেকে পৃথক 
ক'রে দেখি, তালে কফেবলমাজ শারীরবৃতিক উৎপাদকগুলিই চোখে পড়বে। 

মনগ্ান্থিক জানের জন্য আমাদের জান্তে হবে অঙ্ভৃতিটির গতি লক্ষা কি।”* 
| (ফমশঃ ) 



ঘানমিক (রাগ টিকিৎনার আম-বিবর্ত 

সন্তোষ কুমার বক্ছ্যোপাধ্যায় 

[ *“চিকিৎসা-বিজ্ঞানের ইতিহাস ও বিবর্থনের ধারা” নীর্ষক যন্র্থ পুস্তকের “মানসিক 

রোগ চিকিৎসার ক্রম-বিবর্তন” অধ্যায়ের সংক্ষিপ্তসার। ] 

সভ্যতার ইতিহাসে বন্ধু যুগ হইতেই উন্মাদদরোগ বা 11801965$ শবের পরিচয় 

পাওয়া যায়। হোমারের কাব্যে উন্মাদ রোগের বিষয়ে উল্লেখ আছে। ইউলিসিস 

পাগলামীর ভান কবিয়াছিল। আজাক্সের মস্তিষ্ক বিকৃত হইয়া আত্মহত্যা! করিয়াছিল। 

লেডিটিকামে এই রোগের যাহা! বিধানের ব্যবস্থা! রহিয়াছে, তাহ! ভবিষ্যতে ৰহু জীবন- 

হানির কারণ হইয়াছিল। “যাহার মস্তিষ্কে ভৌতিক ৰিকার হুইবে অথবা যে মায়াবী__ 
মৃত্যুই তাহার দণ্ড” অথবা৷ “*/100) কে বাচিতে দিও না»* এতা্বশ বহু উল্লেখ যন্্র-তত্র 

দ্যমান। পুরাতন বাইবেলে মস্তিফ-বিকৃতির খুব কম উল্লেখ আছে কিন্তু নূতন 

বাইবেলে বহু স্থানে মন্তিষব-বিকৃতির উন্নেখ আছে। হিপোক্রিটিসের গ্রন্থমালায়ও ইহার 

উল্লেখ আছে, এবং অপ্রারৃতিক কারণ হইতে ইহাকে ভিন্ন দিভঙ্গীতে দেখিবার প্রয়াস 

পরিলক্ষিত হয়। 

পরবর্তাকালের গ্রীক লেখকের!, বিশেষতঃ সোরেনাস্ (50703 ) বৈজ্ঞানিক 

দুিভঙ্গীর ছারা এই রোগের বিচার করিয়াছেন। তাহারা উপসর্গ অনুসারে ইহার 
শ্রেণীবিস্বাস করিয়া সহানুভূতি, বিবেচনা ও মানবিক অন্ধপ্রেরণ] দ্বারা এই রোগের 

চিকিৎসার নির্দেশ দিয়াছেন । 

অল্নকাল পরে পরবর্তী শতাব্দীর সুচনার দিকে 'জাতুবিদ্তার' প্রসারের সঙ্গে সঙ্গে 

ৃষ্টধর্মীয় যাজবের! উহাকে বিদ্বেষের চোখে দেখিতে লাগিলেন এবং তাহাদের অভিযুক্ত 
করিবার জন্ত আইন প্রণয়ন করা হইল । এই যাছুকরদের দৈহিক লক্ষণ নির্ণয়ের 

দিকে বিশেষ নজর দেওয়া হইল এবং অন্ুভূতিশৃণ্য চর্ম ও বিল্লীস্তরের অবস্থানই উহার 

প্রমাণ বলিয়! গ্রাহ্থ হইতে লাগিল। আসলে ইহা হিষ্টিরিয়া রোগেরই একটি লক্ষণ 
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ইহাকে “ভৌতিক চিহ্ন” (90120788 018০11”) বল! হইত। ই্হাদিগকে “ডেভিল 
আশ্রিত” বলা হইত। বহু “যাজক' ও সেপ্টের ডেভিল বিতারণে্র বিষয়ে নান! চিজ্ঞ. 
বিশ্বের চিত্শালাগুলিতে এখনও বর্তমান আঁছে। 

৪৩ খৃষ্টাব্ধে প্রথম “যাছুকর”কে (57 খৃষ্টান অন্ুশামনে সরকারীভাবে অগ্নি" 

দ্ধ করা হয়। ইহার পর ইহ! ক্রমশঃ প্রসার লাভ করে। জ্যাকব শ্ররগ্তার 
(3৪০০০ 99760891) এবং হেইনবিখ, ক্র্যামার (17361011010 80867167) নামক দুইজন 

ধর্মযাজক পোপের অনুমোদন লইয়া যাছুকরদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করিলেন এবং নিজেদের, 
ভগবানের শিকারী কুকুর" (02171 08063) বলিয়া পরিচয় দিলেন। তাহাদের কাজ ছিল 

ক্রমবর্ধমান ধর্মছেধীদের বিরুদ্ধে কুকুরের মত ডাক দিয়া সাবধান করিয়া দেওয়]। 

১৯৮৯ খুঃতে তাহারা “ম্যালিয়ামূ ম্যালিফিকেরায়” 01811605 11816909700) নামক 
একটি গ্রন্থ ( অর্থাৎ যাছুকর-বিরুদ্ধ হাতুড়ী) প্রকাশ করিয়াছিলেন। ইহার ছিতীয় ভাগে 

যাতুকরদের লক্ষণের যাহা বর্ণনা করা হইয়াছিল তাহা সত্যই উন্মাদ রোগের' লক্ষণ। 
সে সময় জনসাধারধের 'জ্ঞান বিকৃতি' এইরূপ প্রসার লাভ করিয়াছিল যে এঁ পৃস্তকখানি 
৩০৪ বংসরের মধ্যে লক্ষ লক্ষ খণ্ড বিক্রীত হইয়াছিল। এইরূপে যাহারাই -যাছুকবু 
বলিয়া চিহ্হিত হুইত, উৎপীভনে মৃত্যুই তাহাদের মোক্ষলাভের একমাত্র পথ ছিল। 

ইহাই সপ্তদশ শতাব্দী পর্যন্ত উন্মাদ রোগের পরিণতি ছিল। 

জ্রয়োদশ শতাব্ধী হইতেই অবশ্বা উন্মাদ চিকিৎসালয়ের অস্তিত্বের প্রমাণ পাওয়া 

যায়, কিন্ত তাহ! কেৰল 'পাগ.লা-গারদ* অর্থাৎ কারাগার ছিল। লগ্ুনের বেখেল্ছেম 

হাসপাতাল ( 891191)510 70151) নামক চিকিৎসালয়টি ১২৪৭ খুঃতে স্থাপিত হয়ঃ, 

কিন্তু ১৩৭৭ খুঃ হইতে উহাতে বিকৃত-মস্তিফদের আগমন আবস্ভ ছয়। একটি ১৩৯৭ সালের 

বিবরণীতে উহার আদবাবপত্রের ছিলাবে পাওয়। যায় যে উহার আসবাবপত্রের মধ্যে 
৪টি মিনেক্ল্স্ (14180163), ১১টি লৌহুশৃঙ্খল, ৬ জোড়! তালা-চাবি ও ২ জোড়! স্টকৃদ্ 

(99০5) ছিল । বহু শতাব্দী পর্যস্ত এ পাগলা-গারদে উন্মাদ-রোগণীদের অমানুষিক পীড়ণের 

দৃশ্য লগ্ডনের আকর্ষণ ছিল । 

পাগলদের প্রতি উদার ব্যবহারের প্রথম আভাষ মনোবিজ্ঞানী স্বুয়ান লুই ভাইভ.সের 
[ 7080.15015 ৬1569 ( ১৪৯২-:-১৫৪০ থৃঃ)] লেখ! হইতে জান! যায়। কিন্তু কার্যতঃ. 

ফলদায়িনী হইয়াছিল রাইপল্যাণ্ডের চিকিৎসক জোছান ভায়ার [ 10800 ৩]. 
৷ (১৫১৫-৪৪ থু: )] লিখিত, পৃস্তক ডি রেক্স ডিমোনাম (10৩ 18595605119 08675910050), 

--( অপদেবতা-অধিরূতদের লক্ষণ ) হইতে। ভায়ারই,প্রথম মনোবিজ্ঞানী খনি. মানদ্দিক: 
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রোগীদের বিশেষভাবে পরীক্ষা করেন এবং মনোবিজ্ঞানকে খুষ্টধর্ষের অন্শাসন হইতে মুক্ত 
করেন। এ সমত্বেই ফেলিঝ্স প্লেটার [5611 71851 ('১৫৩৬-১৬১৪ খুঃ)] বাসূলোর 

শরীর-শাপ্ড্রের অধ্যাপক (8081/55) ছিলেন। পাগলা-গারদে যাঁইয়। পাগলদের মানসিকতা 
স্থন্ধে, তিনি অধ্যয়ন করিতেন এবং তিনিই পাগলদের বিভিন্ন শ্রেণীতে শ্রেণীবদ্ধ করেন। 

এই শ্রেণীবিন্তাদে আধুনিকতার লক্ষণ দেখিতে পাওয়া যায়, কিন্তু ইহা সত্বেও তিনি 

মনোবিকারকে স্বাভাবিক কারণ হইতে উদ্ভুত বলিয়া! মনে করিতে পারেন নাই-_ উহা 
অপদেবতারই ক্রিয়াকলাপ বলিয়া স্থির করেন। 

& 

এইরূপ বনু অন্ধকার মুগ অতিক্রান্ত হওয়ার পর ১৭৯৩ খুঃতে ফিলিপ পাইনেল 
[ 191)11105 70176] (১৭৪৫-১৮২৬) ] নামক প্যারশী শহরের একজন চিকিৎসক ও 

ছিকিৎসা-বিজ্ঞানের লেখক প্যারী নগরের উপান্তে বিয়েত্রে 819906) নামক কুখ্যাত 

পাগল।-গ।রদের চিকিৎসকরূপে নিযুক্ত হইলেন । তিনি গারদখানার অমানুষিক অত্যাচারে 

আস্তরিক দুঃখ অনুভব করিলেন । একজন প্রায় ৪০ বত্পর এবং অপর আর একজন 

প্রায় ৩৬ বৎসর শৃঙ্খলাবদ্ধ অবস্থায় ছিল। তিনি তৎক্ষনাৎ উহাদের শৃহ্খলমুক্ত করিবার 

অনুমতি দিলেন। বহু কষ্টে পরিচালকমণ্ডলীর অন্থমোদন পাওয়া গেল। যাহা হউক 
এই মৃক্তি বহু ক্ষেত্রে উন্মাদ-রোগীদের আরোগ্যের পথে পৌছাইয়া দিল। উন্মাদ- 

রেগের নৃতন আলোকপাতের সুচনা" হইল। তাহার প্রকাশিত পুস্তক হইতেই উন- 

বিংশ শতাব্দীর ফরাঁদী আনোবিজ্ঞানের হৃতন ভিত্তি স্থাপিত হইল। 

ঠিক সেই সময়েই ইংলণ্ডেও বিভিন্ন কারণে অশথরূপ পরিণতি ঘটিয়াছিল | উইলিয়ম 

টুকে ভা11119 0৮৮০--(১৭৩২-১৮২২) ] ইয়র্ক শহরের কোয়েক্স্ ' দলভুক্ত একজন 

বিশিষ্ট বনিক ছিলেন। কোয়েক্স, দলের নিয়ম ছিল সাধারণ জীবনযাত্রা ও উচ্চ- 

মার্গের চিন্তা। তিনি তাহার অবসর সময় পরোপকারে নিয়োগ করিতেন । ১৭৯১ 

খুষ্টাবে ইয়র্ক শহরের পাগলা-গারদে একজন কোয়েকার অত্যাচারে মৃত্যুমুখে পতিত হন। 

টুকে এই-দৃশ্ঠ প্রত্যক্ষ করিয়া অতি মনঃকষ্টে সময় কাটাইয়াছিলেন। অবশেষে তিনি 

১1৯২ খুষ্টীজে ইয়র্ক শহরের বন্ধু-বান্ধবদের নিকট পাগলদের প্রতি উদার ব্যবহারের 

জন্য একটি বিশেষ প্রতিষ্ঠানের প্রয়োজনীয়তার বিষয়ে আবেদন করিলেন। লকলেই 

অন্তরের সহিত সম্মতি জানাইলেন। অবশেষে সকলের সহযোগিতায় ১৭৯৬ খুষ্টাব্ে 

৩০টি রোগীর শঘাসছ “রিট্রিট” (০৮5৪) নামক একটি উম্মার্দ-চিকিৎসালয়ের 

ঘারোদঘাটন করা হইল। হুদার প্রান্কৃতিক পরিবেশে, শৃঙ্খলমৃক্ত, 'বতদ্বর সম্ভব বাধা- 

নিষেধসৃক্ত আধুনিক বুগের- সথচনাস্বরূপ প্রথম উন্মাদ-আশ্রম স্থাপিত হুইল । উহাক্কত 

মমোটিকিৎপার জন্ত দৈহিক 'মানাবিধ কাজে মনোনিবেশ ও নানারপ শিল্পকর্মের কাজে 
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তাহাদের নিয়োগ করা হইল। মানবিক উচ্চ চিন্তাধারার এইরূপ অভাবনীয় শক্তি 

যে, যে সময়ে ফরাঁপীদেশে পাইনেল তাঁহার আরব্ধ সংস্থার কার্যসাধনের সম্কল্প করেন, 

ঠিক সেই সময়ই ইংল্যাণ্ডেও অনুদ্ধূপভাবে টুকেকে অনুপ্রাণিত করিয়া তোলে । ফরাসী 

দেশে তখন বিপ্লবের আগুন জলিয়া উঠিয়াছিল, ফলে পাইনেলের চিস্তাধার] ১৮১ 

সালের পূর্বে প্রকাশিত হইবার ন্থযোগ পায় নাই। 

কিন্তু ইহা সত্বেও উন্নত প্রণালীর চিকিৎসা অনুসরণে বহু প্রতিবন্ধকত। ছিল। 

টুকে ও পাঁইনেলের আত্তরিকতা সত্বেও উন্মাদ আশ্রমের পরিচালনার স্থবিধার জন্য বহু 

কর্মচারী বন্থ পাগলকে শৃঙ্থলাবদ্ধ করিয়া রাখিত এবং বক্ষীগণও অতি কঠোর ব্যবহার 
করিত। ১৮১৪ সালে কয়েকটি উন্মাদ রোগী ইয়র্কের উন্মাদ-আশ্রম হুইতে পলায়ন 

করিলে জনসাধারণ বিশেষ উদ্ছিগ্ন হইয়া ওঠেন। ১৯১৫ খষ্টাবে পালণমে্ট একটি 
বিশেষ কমিটি উন্মাদ-আশ্রমগুলির অবস্থার উন্নতির জন্য নিয়োগ করিলেন । উহাদের 

অনুসন্ধানের ফলে উকম্মাদ-আশ্রমগ্ডলির অতি শোচনীয় অবস্থার চিত্র প্রদগিত হুইল। 

উন্মাদালয়ের সমস্ত পরিবেশ অতি কদর্য ও শৃঙ্খলাহীন ছিল। রক্ষীর1 অজ্ঞ ও মমতা- 

হীন ছিল। শৃঙ্খল ও বন্ধন তখনও নিধিচারে বাবহৃত হইত। একটি উন্মাদাগারে 
গলায় ও অঙ্গের নানাস্থানে লৌহ-আবেষ্টনীর ছারা আবদ্ধ করিয়! একজনকে একটি 

দণ্ডায়মান লৌহদণ্ডে এমনভাবে আবদ্ধ করিয়া ১২ বৎসর রাখ! হইয়াছিল যে সে 

কেবলমান্র শধ্যাশ্রয় করিতে এবং দণ্ডায়মান হইতে পারিত। আর কোন অঙ্গ-চালনা 
তাহার পক্ষে সম্ভবপর ছিল না। এইরূপ বহু অত্যাচারের চিহ্ন বর্ণনা কর! হইয়াছিল। 
কয়েকজন শান্ত সৎকামী মানুষের চেষ্টায় ইহার আমূল পরিবর্তন অসম্ভব ছিল। ন্তন 

মতবাদ প্রচারের জন্য একজন উদ্যোগী শক্তিমান পুরুষের প্রয়োজন ছিল। জন কনোলী 

[19০ 0০:01 01794-1866) ] এইরূপ এক অসাধারণ পৃরুষ ছিলেন। 

তিনি ১৮২৭ খৃষ্টাব্দে লগুনে চিকিৎকরূপে আগমন করেন । ১৮২৮ সালে তিনি 

লগুন বিশ্ববিদ্যালয়ের চিকিৎসা-শান্ত্রের অধ্যাপকরূপে নিযুক্ত হন। তিনি চিকিৎসা -শাস্তর 

শিক্ষার অঙ্গ হিদাবে উন্মাদ-রোগকে বিশেষ পাঠ্যবূপে বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রবর্তনের জন্য 

আঁপ্রাণ চেষ্টা করেন, ক্বিস্ত উহাতে বার্থ মনোরথ হুইয়৷ তিনি বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক 

পদ পরিত্যাগ করিয়া! ওয়ারউইকশায়ার শহরে সাধারণ চিকিৎসকন্ধপে কার্য আবম 

করিলেন। অচিরে তিনি ১৮৩৯ লালে মিভ্ল্সেক্সের হ্যানওয়েল উম্মাদাগারে আবাসিক 

চিকিৎসক রূপে নিযুক্ত হইলেন । ইহাই ইংলঙ্ের সর্ববৃহৎ উন্মাদাগার ছিল । ইহার পূর্বেই 
উইলিয়াম টুকে, তাহার পৃজ্ধ ও অন্ত কয়েকজন দয়াশীল ব্যক্তির চেষ্টায় উন্মাদ-রোগীদের 
উপর অত্যাচার ও বন্ধনাবস্থা বহুলাংশে শিথিল হইয়াছিল। কনোলী হ্যানওয়েলে 
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যোগদান করিয়াই কল প্রকার উন্নাধদের শারিরীক সর্বপ্রকার বন্ধনমুক্ত করিয়! দিলেন। 

তাহার উদ্দার ব্যবহার ও চিকিৎসার বিশেব গুণে ৫ বৎসরের মধো উদ্মাদ-রোগীদের অবস্থার 

বিশেষ উন্নতি পরিলক্ষিত হইল। অপ্রীতিকর কোন ঘটনাই উদ্ভুত হওয়া সস্তব হইল ন1। 
তিনি ভাহার কাধপ্রণালী ও নৃতন মতবাদ পৃত্তক1করে প্রকাশ করিজেন। সমগ্র ইউরোপে 

অনুরূপ সংস্কারের প্রবর্তন স্থচিত হইল। 

এই অনাবদ্ধ আন্দোলন প্রবল প্রতিকূলতা সতেও ধীরে ধীপ্জে ছডাইয। পড়িল। 

আমেরিকায় টমাস কার্কব্রাইড(১৮*৯*৮৩) এবং বেঞ্জামিন রাস (১৭৪৫-১৮১৩) এই 

সংস্কারের সুচনা! করিলেন। কোন কোন গারদ যর্দিও শৃঙ্খলমুক্ত হইল কিন্তু রোগীদের 

কামরার বাহিরে তাণাবন্ধ থাঁকিত। সাম্প্রতিক কালেই কেখণ সকল প্রকার মস্তিষ্- 

বিকৃত রোগীদিগকে সর্বপ্রকার বদ্ধনমুক্ত করা হুইযাছে। আধুনিক কালে কেবলমাত্র ব্যবস্থা- 

পণার গুণে ও উধধ প্রয়োগের দ্বার। মর্বোধ্কই ফণ পাওয়! যাইতেছে । ইহার মধ্যে সব- 

প্রধান বিষয় ছিল রোগীকে সর্বক্ষণ দিনে ও রাত্রে নজগাধীন রাখিতে হইবে। 

তাহার পর ফ্রান্সে জ1! ইতিয়েন ডমিনিব এস.ধুইরল (391) 170161116 [001701171 

05 8500101--1772-1840) এবং গুইলামে কেরাস, (07011141010 [179১--1784- 

1861) উন্মাদ-বোগ বিষয়ে বহু গবেষণাণন্ধ পুস্তক রচনা কগেন। ফে্বাস, উন্মাদাগারের 

বহুল বিস্তার করেন এবং তিনিই সবপ্রথম উন্মাদ-রোগািগকে অপরাধীদের দল হইতে 

পৃথক করেন। তিনি বিয়েত্রেতে প্রথম কর্মানয়োগ-পদ্ধতির প্রয়োগ করেন । তিনিই ৩০শে 

জুনের (১৮৩৮) আইনের প্রধান হোতা ছিণেন। এ আইনের সাহায্যে পাগলের প্রতি 

মন্তষ্যোচিত ব্যবহার এবং পাগলা-গারদের উন্নতি ও প্রদেশে প্রদেশে নৃতন'ঘৃতন উন্মাদ- 

আশ্রম স্থাপন কর! হইল । জার্মাণীতে এই পরিবর্তন আগে মন্থর ছিল। সকল উন্মাদা- 

গারে জোহান ক্রিশ্চিয়ান রেইলের [1০045 01000187 ৩11-1749-1812] প্রবন্তিত 

পদ্ধতি অমুনরণ করা হইত । রেইল মানবিক হ্াদয়বৃত্তি সম্পন্ন ছিলেন। তিনি উন্মাদদের 

প্রতি সহৃদয় ব্যবহার প্রবর্তন করেণ। তৎসহ যনপ্তাত্বিক কারণে “অনাঘাত উৎপীডন 

প্রথার” প্রবর্তন করিয়াছিলেন । উন্মাদদের জলে ডুবাইয়া রাখা হইত; তাহাদের নিকট 

কামান ছেড়া হইত এবং সময়ে-সময়ে হঠাৎ তাহাদের সম্থখে নাটকীয় পরিস্থিতি 

উপস্থিত কর! হুইত--যাহাতে চিকিৎসক ও রক্ষকগণ বিচারক, দেবন্ুত প্রভৃতির 

ভুমিকা লইয়া রোগীর কল্পনায় দেখা দিতেন। কখনও বা কবর হইতে সম্ত-উখিত 

প্রেতাত্বার অভিনয় করিতেন। এই আদিম যুগের মানসিক আঘাত দেওয়ার পদ্ধতি 

বহুকাল প্রচলিত ছিল। ১৮৮ খুষ্টাৰে ইংল্যাণ্ডে ইহার পরিবর্তে প্রগতিশীল ওয়াইন্স, 

খ্যাক্ট (570৩৪ £০০) প্রবর্তন ঘা! উন্মাদ রোগীরা! সব সরকারের নিয়ন্ণাধীণে আপিল। 
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তাহার পর ১৮২৮ সালে পাগঙ্সা-গারদে প্রবেশ করিলে অন্ুমতিষ্পত্রের প্রয়োজনীয়তা 

সদ্ধে নিয়ম প্রবস্তিত হইল। এবং ১৫ জন কমিশনার লইয়া! অন্ুমতিন্পক্জে বিলির জন্ত 

একটি বিশেষ কমিটি নিহৃক্ত কর! হইল। যাহাতে এই আইনের কোন অপব্যবহার 

না হয় তাহার জন্যও বিশেষ ব্যবস্থা লওয়! হইল। বাহার! এ ব্যবস্থার কর্ণধার ছিলেন 

লর্ড স্তাফট্সবেরী তাহাদের অন্যতম । 

এই সময়ে বৃক্তরাষ্ত্রে সর্বাপেক্ষা শক্তিশালী প্রেরণা যোগাইয়াছিলেন ডোরোথিয়া 

লিণ্ডে ভিক্স [190:06169 1.5 1018--1802-87]। ইনি ভর্রস্বাস্থ্য হুইয় শিক্ষযনিত্ীর 

পদ পরিত্যাগ করিয়াছিলেন। তিনি কারাগারে, উন্মাদ-আশ্রমে প্রভৃতির অব্যবস্থা 

ও মানবিক অরধিকারচ্যুতির শোচপীয় অবস্থা হ্বচক্ষে দেখিয়া আন্দোলন স্বর করিলেন। 

তিনি নিজেই উদ্চোগী হুইয়া প্রায় ৩২টি নূতন পাগলদের আশ্রম স্থাপন করিয়াছিলেন 

এৰং অন্যগুলির সংস্কার করিয়াছিলেন । ১৮৪৮ দালে তিনি হৃক্তরাষ্ী কংগ্রেসের নিকট 

বিবরণ দিলেন যে তিনি শ্বচক্ষে ৯০০০ উন্মাদ, মুগী-রোগগ্রস্থ ও বৃদ্ধিত্রশদের 

দেখিয়াছেন। উহাদের যত্ব করিবার কেহ নাই। উহারা শৃঙ্খলাবদ্ধ অবস্থায় থাকে। 

উহাদের লৌছদণ্ড ছ্বার। শাসন করা হয়। হ্বদয়হীন ব্যবহার দ্বারা তাহার! দিন-রাত 

উৎগীড়িত হইতেছিল। মহিয়সী মহিল৷ লিগে ডিক্স অতঃপর স্বটল্যাণ্ডে আসিয়! সেখানকার 

পাগলা-গারদগুলির অবস্থ। স্বচক্ষে দেখিয়। আসিলেন এবং তাহারই ৰিপুল চেষ্টায় এবং 

আন্দোলনে অচিরে মন্তিফ-বিকত রোগীদের আশ্রমের অবস্থা সন্ধে তদস্তের 

জন্য একটি বাঁঞকীয় সমিতি গঠিত হইল। সদশস্তদের আমগ্্রণে তিনি ব্রিটিশ 

পালামেপ্টেও বক্তৃতা! দিলেন। 

উনৰিংশ শতাব্দীর শেষ ভাগে পাগল।-গারদের আরে! অধিকতর উন্নতি পরিলক্ষিত 

হইল। অনাবদ্ধ (907-1651817) অবস্থা কিছু কাল চলার পরই মানসিক-চিকিৎসালয়- 

সমুছে প্রত্যেক রোগীর জন্য পৃথক ঘরের ব্যবস্থা হইল। এই পৃথকীকরণের দ্বারা তাহাদের 

মনে আত্মপ্রত্যয় ও আত্মসম্মান বোধ বৃদ্ধি পাইল। কিন্ত তখনও সম্পুর্ণ বিজ্ঞানপন্মত 

উপায়ে মিরর ব্যাধিকে কেবলমাত্র ব্যাধি ভাৰিয়। চিকিৎসা! প্রবর্তনের সাফল্য 

আসে নাই। 

(করমশঃ) 



এক ঝণক 

তরুণচজ্ সিংহ * 

আমি আমার কথা লিখিতে বসি নাই, কলমচির কাজ করিতেছি মাত্র। তাহা 
কাহারও নির্দেশে বা অন্গরোধে নয়, সেখানে আমার ইচ্ছার ক্রিয়া নিশ্চয়ই 

স্বীকার করিব । তাহার ৰেশী কিছু নহে। কেম আমার অপরের কথা লিখিতে 

ইচ্ছ। হইল সে কথা এখানে বলিৰার প্রয়োজন হুইবে না। পাঠক পাঠিকাগণ নিজ 
নিজ ইচ্ছা অনুসারে যে কোনে! কারণ আরোপ করিবেন--তাহাতে তাহাদের মস্তব্য 

সিদ্ধ হইবে। আমার আর কিছু বলিবার নাই। 

সেদিন সন্ধ্যায় কাজ বিশেষ ছিল না । রবীন্দ্র সরোবরের পারে চেষ্টা কবিয়। 

খু'জিয়া একটু জনবিরল ঠাই দেখিয়। ঘাসের উপর বসিলাম। আপন মনে সময় কাটাইতে 

নিরালায় বপিয়াছিলাম। সন্ধ্যা অনেকক্ষণ মিলাইয়! গিয়াছে । আকাশে চশদ নাই, 
তারাগুলি তাই যেন আরও উজ্জল হইয়া ফুটিয়া উঠিয়াছে। ঠাণ্ডা-ঠাণ্ডা বাতাস 
বছিতেছে। বেশ লাগিতেছিল। এই শহরে আরামে নির্জনতা উপভোগ করার ভাগ্য 
বোধ হয় কাহারও নাই। একটু পরেই দুইজন বক আসিয়! কাছেই ৰসিয়া নিজেদের 
কথ! বলিয়া চলিতে লাগিল। তাহাদের মধ্যে একজনই মুল বক্তা, অপরজন শ্রোতা ৷ 

মাঝে মধ্যে তুই একট] কথ! সে বলিয়াছিল মনে হয়। বক্তা যত কথা বলিয়াছিল সৰ মনে 
নাই। তবু মোটামৃটি তাহার কথা৷ যথাসস্তব তাহার ভাষাতেই লিখিতে চেষ্টা করিতেছি। 
ঠিক ঠিক লেখা সম্ভব হইবে না তাহা! আমি জানি । অত কথা কি মনে থাকে ! তবু যতট। 
পারি লিখিতে চেষ্ট। করি । 

হঠাৎ কানে আদিল বক্তা বলিতেছে “এই মাঠে বাদাড়ে অন্ধকার তবু সহ হয়, 
কিন্তু বাড়িতে বসেও যদি অন্ধকারে গুম হয়ে থাকতে হয় তৰে কি তা সহ হয়! 

যখন তখন বাতি নিভে যাচ্ছে। কখনে। তিন চার ঘণ্টা এক নাগাড়ে অন্ধকার 
চলল। কখনো! আবার ফোক্োরি করে-একবার অন্ধকার করে দিয়ে, ১৫ মিনিট 

পরে আবার জেলে দ্বিয়ে, আবার ১* মিনিট পরে নিভিয়ে দিচ্ছে। এসবকি বলতো! 

মনঃ সমীক্ষক, কলিকাত। বিশ্ববি্ভালয়ের মনোৰিদ্ভ। বিভাগের অবৈতনিক উপাধ্যায় 



8৪ চিত্ত £ প্রথম সংখ্যা ১৩৮১ 

বাজারে কেরোসিন পাওয়] যায়না । সাতদিন লাইন দিলে যাও বা সামান্ত মেলে তাতে একটা 
বাতি কয়েক ঘণ্ট। জ্বালানে। চলে । মোমবাতির দাম এত বেশী যে কেনা সম্ভব নয়। আলোও 
এত কম হয় যে লেখাপড়া কর! অসম্ভব। বাড়ীতে আর ৪জন লোক আছে তাদেরও তে 
আলো! দরকার, কিন্তু পাবো৷ কোথায় ? ছেলে-মেয়েদের পরীক্ষা আছে, স্কুল-কলেজ আছে-_ 

পড়বার উপায় নেই। কেরোসিন নাকি চালান আসছে না। বিদেশের সাহায্য না 

পেলে আমাদের ঘরে শিবের সলতে জ্বলবে না। তারপর বেল চলে না, কমাঁদের ধর্মঘট, 
যাত্রীদের ইচ্ছে-মত রেল চলে না বলে লাইনে বসে থেকে গাড়ী চলা বধ 
করা, ছ্রেশন লুটপাট, ভাঙ্গাচোরা, তছনছ, তার কেটে ফেলা, সব মিলে রেল চলাচল 
বিপর্যস্ত । তাই কয়ল৷ আসে না, তেল আসে না, চাল ডাল আনাজ কিছুই ঠিক মত সবৰরাহ 
হতে পারে না। রেশনের দোকানে বরাদ্দ মাপ! চাল গম তাও মেলে না। খোলা বাজারে 

কেনবার উপায় নেই, সামর্থ নেই। কয়লার অভাবে, তেলের অভাবে কল চলে না__ 

বিছ্যুৎ উৎপাদন হয় না, অন্যান্য কল চলেনা বলে জিনিষ তৈরী হয় না--বাজার 

তাতে শুকিয়ে যাচ্ছে_ব্যবসা বানিজ্য--বন্ধ হয়ে আসছে, দেশে টাকা আসছে ন|। 

কলের মালিকর! কল চালাতে পারে না বলে মত্তুর ছাটাই করছে বা ব্যবসা 

বন্ধ করে দিচ্ছে। লোকের রোজগার বন্ধ হচ্ছে--অরোঞগারীর সংখ্যা বেড়ে যাচ্ছে 
তাদের আর তাদের পোস্তদের খাওয়াবে পরাবে কে? বড বড় অফিসের প্রায় দীর্ঘশ্বাস 

ছাড়তে লেগেছে । ছোট আর মাঝারি ব্যবসায়ীদের নাভিশ্বাস উঠেছে। বাজারে আগুন 

লেগেছে সব জিনিষের দামে । আয় নেই-_ব্যয় বেড়ে যাচ্ছে । আর রোজ খালি মিছিল 

আর অৰরোধ-অভিযান চলছে ।__- 

আজকাল+তো শিক্ষকরাও দিন-মস্ত্রদের মত রাস্তায় মিছিল ৰের করছেন। তাতে 

পুরুষ-্ত্রীলোক বলে আর বাছ-বিচার নেই। বিস্ভালয়ের শিক্ষণ বন্ধ করে রাস্তায় 
তারা আন্দোলন স্থক করেছেন। তাদেরও এক কথা-_টাকা চাই। ডাক্তার, ইনজি- 

নীয়ান্র সব বড় ৰড় দায়িত্বপূর্ণ কাজের দায়িত্ব নিয়ে যার। আছেন তারাও সে দায়িত্ 

অনায়াষে ঠেলে ফেলে দেশের ক্ষতিকে অগ্রাহ্য করে নিজেদের বেতন আর মর্যাদার মান 

বাড়াতে ধর্মঘট করে বসে আছেন । 

এক রাজনীতির দল যুবকদের তোয়া্জ করে চলেছেন, আরেকদল কৌশলে তাদের নিজের 

দলের সুবিধে করে নেবার কাজে লাগাচ্ছেন। আমাদের কেউ বা লাফ-ঝাঁপ করছে, কেউ 
মারধর করছে । কেউ বা মিটিং করছে। রাস্তার মোড়ে ভিড় জমিয়ে বেহিসেবী মন্তব্য করছে। 
পড়াশোনার পালা শিকেয় তোল! আছে। পরীক্ষার সময় স্বাধীনভাবে টোকাটুকি 
করবার সুযোগ, ন। দিলে লঙ্কাকাও বেধে যায়। পরীক্ষা বন্ধ, কর্তাদের ঘেরাও--যা- 
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ধৃী ভাই চলল। শিক্ষক পড়ান না__নিজেদের আত্মস্তরিতা জাহির করে সময় কাটান 
আর একে অপরের বিরূদ্ধে দল পাকান। এইতো সাধারণ ছবি । ছাত্ররা শিখবে কাকে 

দেখে ! বিশেষ খাতিবী ব্যাপারতে। অকাতরে চলছে । যার যত বিগ্যে কম তার তত 

গর্জন বেশী। লেখাপড়া আর হবে কি করে! বিদেশী কর্তাদের লেখার থেকে ক' লাইন 
টুকে এনে ক্লাসে নোট লিখিয়ে দিয়ে উচ্চশিক্ষার মান দেখানো হচ্ছে । দেশের টাকা 
যাচ্ছে ড্রেনের এ দে জলে। 

সহরে লোক গিজগিজ করছে। ট্রামে-বাসে ওঠবার উপায় নেই। সহরের উন্নয়ণ- 
পর্বের কল্যাণে যে দশ! কর হয়েছে, তাতে পায়ে হেঁটে চলাও সহজ নয়। যদি একটু 

বৃষ্টি হয় তবে আর কিছু ভাববার অবলর থাকে ন1। সহরের অনেক বাড়িতে নোংরা জল উঠে 
আসে । যানবাহন চলাচল বন্ধ। ব্যাস, এদিকে কলকারখানায় অফিসে বা কলেজে, পরীক্ষার 

কেন্দ্রে সময় মত হাজির না হলে বিপদ । তাই নিয়ে আবার হাঙ্গামা। নাও এখন কোন 

দিকে কি করবে ! অবস্থাটা এমন বাড়তে দেওয়া হয়েছে যে আর কোনও দিকে একপা 
বাড়ানোর উপায় নেই । 

হণ্যা, সমস্যার সমাধান হবে কি করে? আমের চেয়ে আঁটি এখন বড় হয়ে গেছে 
যেমন ছুর্নশৃতি গ্রস্থ দুর্বল শাসক, তেমন দুরন্ৃতি গ্রস্থ সাধারণ মান্য । দেশের এ অবস্থায় চট, 

করে কিছু হওয়া কি সম্ভব! জনসংখ্যা যেমন দ্রুত বেড়ে যাচ্ছে--দেশের খাবার আজ 
সে পরিমান জোটানো সম্ভব নয়। ত৷ ছাড়া স্বার্থপর বিদেশীদের নানা জ্রুর খেলা”তো 
চলছেই । যে কোনও সময় দেশের মপ্যে গোলমাল--বাইরে থেকে আক্রমন চাপিয়ে দিয়ে 
আমাদের উন্নতির চেষ্টায় যত রকমে পারে বাধা হ্ট্টি করছে। তাদের স্থার্য তার! 
দেখছে । দোষ দিয়ে কি হবে, আমাদের স্বার্থ আমর1 রক্ষা করতে ন] পারলে অন্তে তার 

জন্যে দায়ী হবে কেন? | 

আমাদের ধন গেছে নীতি গেছে, আদর্শ গেছে, বেঁচে আছে কেৰল লোভ আর 
অহংকার । এদিয়ে দেশের উন্নতি কর! যায় না-_বিশৃঙখলা দুর করতে শক্ত হাতে হাল 
ধরতে হবে। তার জন্য যদি কিছু দুর্বৃত্তের ধ্বংস করবার প্রয়োজন হয় তাও সাহসের সঙ্গে 
করতে হবে কালোবাজারীদের, ম্বনাফাবাজদের আর একদিনও সহ্য না করে উপযুক্ত শিক্ষা 

দিতে হবে। এসব যদি সরকার নিজে না করে জনতার উপর ছেড়ে দেন তবে 

দেশে অরাজকতা দমন করা যাবে না। দেখতেই পাচ্ছ, দেশ সেই দিকেই, 
যাচ্ছে। লময় মত ঠিক মত অন্তায় দমন যেমন করেই হোক করতেই হবে। তারপরে 

আসবে আ'দর্শান্থুদারে গড়রার কাজ । আদর্শ ঠিক করতে হবে। মানুষ চাই | কেবল দলের 
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লড়াই নিয়ে দেশ শাসন কর] চলে না--উন্নতি কর! তো! নয়ই। সকলের মুখে দুমুঠো 

ভাত তুলে দিতে হলে জনসংখ্যা যেমন করে হোক কমাতেই হবে। বাধ্যতামূলক 
জন্ম-নিরোধের ব্যবস্থা নিতেই হবে। তা নাহলে উপায় নেই। মানুষের খেয়াল- 

খুশীর উপর এতবড় বিষয় ছেড়ে দেওয়া এই প্রায় অশিক্ষিত দেশে চলতে পারে না-_ 
কঠোর হতেই হবে। সঙ্গে সঙ্গে প্রচার ও উপযুক্ত শিক্ষার ব্যবস্থাও করতে হবে । 
কোন বিচ্ভালয়ের শেখানোর কথা বলছি না। সাধারণ মানুষকে নানাভাবে বোঝাবার 

ব্যবস্থা নিতে হবে। প্রধান কথা মানুষকে দায়িত্বশীল হতে শেখাতে হবে। সহজ কাজ 

মোটেই নয়, তবু তা করতে হইবে । কেবল ভাঙ্গবার নেশায় মাতলে চলবে না। গড়বার 
দিকেও নজর দিয়ে চলতে হবে। দেশের যার! জ্ঞানী-গুণী আছেন তাদের কাছ থেকে 

সরকারের উপদেশ নিয়ে কর্মপন্থা! ঠিক করতে হুবে। শাসক-গোষ্ঠির হলেই সে কিছু সব- 
জাস্ত। হতে পারেন! । তাদের শিজেদেরও সে কথ। বোঝবার, সেই অন্ুদাবরে মেনে 

চলবাঁর শিক্ষা নিতে হবে। তা না হলেও আর উপায় নেই। বিপ্লব হলেও এই পশ্থাই 
নিতে হুবে-_ তা সে ষে দলেরই দখলে দেশ শাসনের ভার আস্থুক না কেন। তোমাকে 

তো কতবার বলেছি......৮, 

এক নাগাড়ে অনেক কথা শুনিয়৷ সেখান হইতে বাড়ি চলিয়া আসিয়াছি। আরও 
কত কথ হয়ত হইয়াছিল আর শুনিবার মত মন ছিল না--এলো-মেলো৷ কথাগুলির 

মধ্যে কোথাও যেন গৃঢ় সত্য নিহিত আছে এই বিশ্বাম লইয়াই বক্তা নিজের কথা 
ৰলিয়। গিয়াছে । আমি তার কিছু শুনিয়াছি। 



ধৈষণা 

তরুণচজ্জ দিংহু 

নব-বর্ধকে স্বাগত জানাই। 

আশ! ন। থাকিলে জীবনের রস-ম্বাদ থাকে ন1, বাচিয়া থাকিৰার আগ্রহও লোপ 

পাইয়া যায়। অতীত যেমনই হউক না কেন তরু সে অতীত। প্রতি মুহুর্তে বর্তমান 
অতীতে চলিয়া! পড়িতেছে। বর্থমান ক্ষণিকের, অতীত সেই তুলনায় অনেক বেশ 

বড় ভাগ্তার। সেখানে কত ইতিহাস, কত সুখ-দুঃখের কথা, কত সফলতা-বিফলতার 

স্থৃতি, কত পাওয়! কত নাঁ-পাওয়া, কত সঞ্চয়ের, কত ক্ষতি ও হারানোর কাহিনী জম! 

হইয়া আছে। সেইমব স্তি কখনো বা উজ্জল রং ছড়াইয় বর্তমানকে ঝলক লাগাইয়া! 
যায়, আবার কখনো! কোনও বিষাদ মলিন ছায়। মনকে ঢাঁকিয়। ফেলিতে চায়। বর্তমান 

ক্ষণিকের হইলেও তাহা অতীতের প্রসাদবিরহ্কিত নহে। পিছনে ষাহা৷ ফেলিয়া আস! 

হয় তাহা একেবারে লুপ্ত হইয়। যায় না। বর্তমানকে সেও কিছু দেয়। সে দান নেহাৎ 
অকিঞ্িৎকর নয়। অতীতের অভিজ্ঞতার উপর দ্াড়াইয়া আমর। বর্তমানকে দেখি আর 

সেই সঙ্গে ভবিষ্যতের ছক কাঁটি। এও এক রকমের স্বপ্র দেখা। আমরা অতীতের 
স্বপ্ন যেমন দেখি, ভবিষ্যতের স্বপ্ন তার. চেয়ে অনেক বেশী দেখি। বাঁচিন্ন থাকার পথে 
প্রতিদিনের যত ছন্ব-সমস্তা সে সবই এই আশা আমাদের অনায়াসে কাটাইয়। দিবার, 
ভুলাইয়৷ দিবার যাছু সামনে মেলিয়। দেয়। সকল দুঃখ-ছুর্দশার কিনারায় এই আশার 

সোনালশ আলো মাখাইয়। দেয়। আমাদের শত দুঃখেও তাই বাচিৰার, উঠিয়া! দরাড়াইবার 

ইচ্ছ। করে। সম্থথে তাকাইয়া, শৃণ্যে হাত বাড়ায়, কিছু পাইবার জন্ত চলিতে থাকি। 

কত চাই? তাহার কিছু ব| পাই অনেকই পাই না। তবু চাই, তবু আশা করি, তবু 

চলি ! 

একটা বৎসরও কাটিয়। গেল। অতীতের ভাগ্াবে আরও একটা বৎসর জম! হইল। 

তাই বলিয়া ভবিধ্যতের ভাগ্ডার হইতে কিছু কমিয়। গেল এমন কথা বলা যায় না । 

অতীত যেমন অনাদি, ভবিষ্যত তেমনই অনস্ত। মাঝখানে এই বর্তমানটাই ক্ষণিক। 

কিন্ত অতীত এই ক্ষণিকেরই মাল! গীথা, এশ্ব্ষে পৃষ্ট, অনাগত অনস্ত ভবিষ্যত এই 

ক্ষণিক বর্তমানের প্রকাশের জন্য উন্মৃথ গ্রতীক্ষারত। এই বর্তমানে দীড়াইয়। মানুষ 

একদিকে অতীত ও অপর দিকে ভবিষ্যতের দিকে তাকাইয়৷ চলে । এই দুই দিক হইতেই 
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সে জীবনের রল, জীবনের সম্পদ ও শক্তি আহরণ করিয়া চলে। জীবন তাই পরিমাপহীণ 

বিন্ময়ভর], সেখানে কেবল দেখা-শোন1 | অন্গভব করার অফুরন্ত স্রোত বহিয়! চলিয়াছে। 

সেই শোতে কত ঢেউ, কত বৃছদ, কত রং-বেখার স্জন অবিরাম ধারায় টলিয়াছে। 
বিশ্বপ্রকৃতির স্থজনের শেষ নাই, মাচ্ষের স্থজনেরও শেষ নাই। মহাকালের এ লীলা 

ছন্দে জগৎ-জীবন দোলায়িত। ইহার কোনও পরিমাপ করা চলে না। কত রুগ-গ 
ধরিয়া কত পাওয়ার সাথে কত না-পাওয়া মিলিয়া-মিশিয়া একাকার হুইয়! গিয়াছে। 

হাসি-কান্না এক সঙ্গে গলিয়া মিলিয়া এক অরপের স্যট্টি করিয়াছে। অতীতের এক 
বিশেষ শক্তি আছে। বর্তমানে যাহা ছুঃসহ, কদর্য, গ্লানিকর মনে হয় অতীত তাহাকেও 

রসসিক্ত করিয়া তুলিতে পারে। খণ্ডকে অথগ্, পুর্ণ করিয়া তুলিতে পারে। বর্তমান 
যেমনই হুউক তাহ! অতীতের ভাগারে যাইয়া! আমাদের জীবনে রসের জোগান দিতে 

পারে, অতীত তাই জীবনের সঙ্গে ফৃক্ত থাকিয়া ভবিষ্যতের দিকে অগ্রসর হইবার পাথেয় 
জোগায় । আশা লইয়া মানুষ সম্মথের দিকে চলিতে থাকে। 

আরও একটা! বৎসর কাটিয়া গেল। কিপাইয়াছি, কি পাই নাই, স্ব়াবতই তার 

হিসাব করিতে চায় আমাদের ভয়ার্ত হিসাবী মন। কিন্তু সেহিসাব কোনো দিনই শেষ 
হয় না, হিলাব মেলে না। ব্যবসায়ীর হিসাবের খাতার মতংজীবনের হিসাব লেখা চলে 

না। জীবনে ক্ষণিকের মুল্যও অনন্ত হইয়! যায়, সামান্য সেখানে অসীম হইয়া 
যাইতে পারে, কণিকা মণিক! হইয়া দেখা দিতে পারে। কোন হিদাবী তার হিসাব 
রাখিতে পারিবে ! কূপণের মত সে চেষ্টা করিয়া লাভ নাই, তাহাতে বর্তমানটাকেই অকাল- 

মৃত্যুর দিকে ঠেলিয়া দেওয়া হয়। এই অপমৃত্যুর দিকে তাই পা বাড়াইব না । সহজ 
খোল! মনে নবৰর্কে আহ্বান জানাই, সম্ভাষণ জানাই । আশার অকুণাঞ্জন মনে মাথিয়া 

ভবিষ্যতের দিকে চলিব, বর্তমান তাহাতে সহজ হইবে, মধুর হইবে। বন্ধুর বিধুর পথে 
চলিতে হইলেও অতীতের রসসম্পদ আমাদের পাথেয় ভুটাইবে | নববর্ষকে স্বাগত জানাই। 

এই চিত্ত পত্রিকার ক্ষুত্র পরিসরের মধ্যেও আমরা অনেক পাইয়াছি ; অনেক সম্পদ 
লাভ করিয়াছি, অনেক অভিজ্ঞতা, অনেক বন্ধু লাভ করিয়াছি। আমাদের গত ১৫ 
বৎসরের চেষ্টায় যে কয়েকজন নিষ্ঠায় নিজেদের বক্তব্য জনসাধারণের সন্ুথে উপস্থাপিত 
করিবার জন্য আগ্রহী হইয়াছেন, যবাহাদের চিন্তা আমাদের পাঠকদের মনে নূতন তিস্তার 
সহায়ক হইয়াছে, নিজেদের ভুল ত্রুটি বৃঝিবার, নূতন ন্জনশীল পথে চলিবার স্থবিধা করিয়া 
দিয়াছে, তাহাদের সেই অবদান সামান্ত নহে। সাধ্যমত আমরা আরও চিন্তাশীল জ্ঞানী-. 
গুণীদের নিকট হুইতে সম্পদ লাভের চেষ্টা করিয়া চলিব। দেশের বর্তমান ছুর্দিশ] ও 



ধৈষণা ৪৯ 

প্রায় অরাঁজক অবস্থার কথা বলিয়। লাভ নাই, এ সম্বন্ধে প্রতিদিনের সংবাদপত্রের মারফৎ 

ও ব্যক্তিগত অভিজ্ঞত। হইতে কম-ৰেশী সকলেই জানি । এই অবস্থার মধ্যেও আমাদের 

বাচিতে হইবে, এবং ভবিষ্যতে যাহার! বাচিবে তাহাদেরও প্রস্তুত করিয়া তুলিতে হইবে। 

সকলের কাছে এই বিষয়ের স্থস্থ চিন্তা ও মনোবল আশা! কর! যায় না। কিন্তু সর্ব কালেই 
এমন কিছু কিছু মানুষ থাকেন যাহার! জীবনের সম্পদ-গৌরব ও হুজনের শক্তিকে রঙ্গ 

করিয়। চলেন ও সাধারণ্রে মধ্যে তাহার প্রকাশ ও প্রচার করিয়া চলেন। সকল অবস্থায় 

সকল সময় তাহাদের সেই চেষ্টার স্পষ্ট ফল চোখে পড়ে না। এমনকি সকল চেষ্টাই 
বার্থ এমন কথাও মনে হইতে পারে.। কিন্তু এই চিন্তা ভুল। দুর্দিনে কোথাও কোনও 

একটি প্রদীপও যদ্দি জালা থাকে তবে সময় মত তাহা হইতে ছাঁজার বাতি জালাইতে 

অন্থবিধা হয় না। আর কিছু না থাকুক অন্ততঃ চকমকি পাথরখগ্ডকে রক্ষা! করারও 

অশেষ মূল্য আছে। তেমন দুর্দিন যদি সত্যই ঘনাইয়া আসে তবু আমাদের চকমকি 

পাথরের খগ্ুগুলি বিলুপ্ত হইয়া যাইবে না। কালের কবলে পডিয়াও তাহা! অজেয়, 

অব্যয়। সত্য অমর। জ্ঞান অমর । সত্য, জ্ঞান ও কর্মে দীক্ষা গ্রহণ করিতে 

সকলকে আহ্বান জানাই। 





নিয়মাহলী 

“চিতত' ট্মানিক পঞ্জিকা । বাংলা সনের বৈশাখ, শ্রাবণ, কাপ্তিক ও মাঘ মাসে 
প্রকাশিত ছয়। 

সম্পাদকের মনোনয়নের জন্য প্রেরিত প্রবস্তাদি কাগজের এক পৃষ্ঠায় স্পষ্টাক্ষরে লিখিত 
হওয়। প্রয়োজন। 

সম্পাদক প্রয়োজন বোধ করিলে পরিবর্তন বা! সংশোধন-সংযোজনাদি করিতে অথবা 
অংশ বিশেষ বাদ দিতে পারেন। 

“চিত্তে প্রকাশিত রচন। অন্য পত্রিকায় ব! পৃস্তকাকারে প্রকাশ কৰিতে হইলে পূর্ববান্ে 

সম্পাদকের সম্মতি গ্রহ প্রয়োজন । 

লেখকদের দুই কপি পদ্বিকা বিনামুল্যে দেওয়] হুয়; লেখকের অন্থরোধসাপেক্ষে 
তাহার প্রবন্ধের ২০ কপি অফ. প্রি্টও দেওয়। হয়। 

বাৎসরিক গ্রাহক চদা ছয় টাকা। প্রতি সংখ্যার মূলা দেড় টাকা। গ্রাহকদের 
স্বতুজ্জ ডাকখরচ দিতে হয় না। বৎসরের যে কোনও সময় গ্রাহক হওয়া যায়। 

»8)%(১-৮ 

সম্পাদকীয় কার্য্যালয় 
১৪, পাঙসিবাগান লেন 

কলিকাত।”৯ 

এই সংখ্যাৰ মুল দেড় টক! 
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ডঃ তকরুণচন্দ্র সিংহ 

সহ-সম্পাদক 

শ্ীপ্রভাত কুম।র মুখান্জি 
শীমতা কৃষ্ণা মুখাঞজ্জি 

সহযোগিবুষ্ধ 

ডঃ এশ, জেড, অগেল 
অধ্যাপক গজ, এম, কাসটেক্সাস 

ডঃ গোবশীনাথ শান্তা 
এনন্দগেো।পাল ০সনণ৭% 
শাপি, ভি, পামান। 
ডঃ শ্রীতিভূষণ চ্যাটাঞ্জি 
ডঃ শিবকুমার মিজ্ঞ 
ডঃ এন, জে, কোঠারা 
ডঃ ০কে, ভাঙ্কপণ 
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জীমতশ এফ, পি, মেহতা 
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জ্রীমতী গু্পা মিশ্র 
শ্রীমতী রুষ্ মুখাঞ্জি 
ভঃ টি, কে, চ্যাটাঞ্জি 
শ্ীশরদিন্র ব্যানাঞ্জি 

ডঃ এম, এম, জ্িবেদশি 
শ্রীধনপতি বাগ 
ডঃ এইচ, পি। নিজ 
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শ্ীবিসনাথ সেন 
শ্রীদতী হাসি খপ্ত 



সঞ্চন স্মৃতি 

রমেশ দাশ * 

যেখানে মৌচাক বাধে-মৌমাছিরা, সেখান থেকে প্রতিনিয়ত দুরদুরাস্্ের পৃষ্প- 

বনে মধু আহরণ করতে যায়। নতুন নতুন পথে যাত্রা করলেও মৌচাকে ফিরে আসতে কিন্ত 

তাদের পথ ভুল হয় না । যে পথ দিয়ে যায় সে পথ দিয়েই তারা আবার ঠিক ফিরে আসে । 

মৌমাছিদেব মতো পিপীলিকারাও খাদ্য সন্ধানে নিতা-নতৃন অভিযান করে নতুন নতুন 

পথে, কিন্তু ঘরে ফেরার পথ তাদের তুল হয় না কোনদিন | যে পথ দিয়ে যায় ঠিক 

সেই পথ বেয়েই ফিরে আসে ঘরে। কীটপতঙ্গের মতো পশুপাখীর ক্ষেত্রেও এই 

বিস্ময়কর ক্ষমতাটি দেখতে পাওয়া যায়। হ্বতবুর সাইবেরিয়ায় যখন প্রচণ্ড ঠাণ্ডা পড়ে তখন 

ঘাঁধাবর পাখীরা অনেক নীচে অপেক্ষাকৃত উষ্ণ মণ্ডলে নেমে আসে, ঠাণ্ডা কমলে 

আবার তারা৷ ফিরে যায় প্রিয় প্রদেশ সাইবেরিয়ায়। কলকাতার চিডিয়াখানায় প্রতি 

বছ্ঘর শীতকালে তাদের একাংশকে নিয়মিত আসতে দেখা যায় অনেকেই তা লক্ষ্য 

করেছেন। আমাদের গাঁয়ের বাড়িতে একটি পোষ! টিয়া ছিল। আমরা তার নাম 

দিয়েছিলাম গঙ্গারাম। গল্জারাম এতই পোষ মেনেছিল যে তাকে দাডে বেঁধে 

রাখার দরকার হতো! না । পে মুক্ত অবস্থায় ঘরময় হুরে বেডাত, ইচ্ছেমত বাইরে উডে 

প্রতিবেশীদের নাডি যেত, আকাশে উডে বেডাত, গাছপালার মগডালে বসে দোল খেত 

আপার খাবার সময় হলে কিংবা সন্ধ্যে নামলে বাড়ি ফিরবে আসতো । গঙ্জারাম আমাদের 

সংসাবের একজন হয়ে গিয়েছিল, তাকে ছাডা আমাদেরও চলতে না। কিন্তু মাঝে মাঝে 

গঙ্জারামের কষে হতো। দিনের পর দিন তার আর পাত্তাই যিলতে। না। আমর! 

মন খারাপ করে বসে থাকতাম, চারপাশে ছুটোছুটি করে অথবা লোক পাঠিয়ে খোঁজখবর 

নিতাম । বেশ কিছুর্দিন পরে হয়তো খবর পেলাম ছুতিনটে গা ছাভিয়ে আর এক গণীয়ে 

কোন একজনার বাঁডির আনাচে কানাচে তাঁকে ঘোরাঘুরি করতে দেখা গেছে । খবর 

পেয়েই ছুটতাম সেখানে । গল্গারাম আমাদের দেখতো কিন্তু ধর! দিনা, পালিয়ে যেত । 

কিন্ত বিমর্ষ মনে বাঁডি ফিরে আশ্চর্য হয়ে সানন্দে লক্ষ্য করতায় আমাদের ফিরবার 

আগেই গঙ্গারাম বাড়ি পৌছে গেছে । এ ব্যাপারে বেডালের কেরামতি বে!ধ করি সবাইকে 

7 অধ্যক্ষ, শিক্ষা ও মনোবিষ্যা। বিষয়ক গবেষণা সংস্থা, ব্যুরো অব্ এডুকেশনাল এও 

সাইকে(লজিকাঁল রিসার্চ, কলিকাতা । 
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হার মানায়। গৃহম্বামী বিরক্ত হয়ে তস্কর বেড়ালকে বস্তাবন্দী করে তিন চার মাইল 
দুরে ছেডে এসেছেন, নিশ্চিন্ত বোধ করছেন উৎপাঠত বিদেয় হলো বলে। কিন্তু হায়! 
দিন কয়েক পরেই দেখা গেল মৃতিমানের প্রত্যাবর্তন ঘটেছে। কিন্তু এরকম অভিজ্ঞতা 
একবারেই বিরল নয়। গাডির পলদের এ ধরনের ক্ষমতার কথা পল্পীবাসী মাত্রেরই জান 
আছে। হর শহর থেকে মাল বোঝাই গাড়ি শিয়ে গাডোয়ান বাডি ফিরছে। দু'চোখ 
ভরে তার রাজোর ঘুম নামলো । গাডিতেই শুয়ে সে ঘ্বমিয়ে পডলো। কিন্ত গাড়ি ঠিক 
পথ ধরেই ঘথা সময়ে বাডি পৌঁছে গেল । এটা একটা অতি সাধারণ দৈনন্দিন ঘটন]। 

একবার গ্রীস্মের ছুটিতে ইস্টিশন থেকে বারো মাইল দুরবর্তী মামাবাডীর গশয়ে যাচ্ছিলাম 
গোকর গাড়ি চডে। ধৃ-ধু করা প্রাস্তরে যখন পৌছলাম তখন অকম্মাৎ কালবোশেখীর 

ঝড় উঠলো! | কীছুরন্ত সেই নড! গাড়ি উন্টে পডলো। আমরা ঝড়ের প্রচণ্ড ঠেলা 

উডে চললাম। পলদগ্ুলো কোথায় গেল কে জানে । আধঘণ্টা পরে আমরা একটা 

গায়ে এসে ঢুকলাম । তখন ঝড থেমে গেছে, প্রবল বর্ণ সবক হয়েছে, সন্ধ্যার 

অন্ধকার নেয়ে এসেছে । পরের দিন যখন হেটে মামাবাড়ি পৌছলাম তখন দেখি 
তার আগের রাত্রেই বলদগুলো বাড়ি ফিরে গেছে । 

কী করে এমন হয়? কীট পতঙ্গ পশুপার্থীর মতে। নিয়স্তরের প্রাণী যাদের 

মস্তিষ্ক নিতান্তই অনুন্নত, পর্যবেক্ষণ শক্তি অত্যন্ত ক্ষীণ তাদের পক্ষে পথের নিশান৷ 

সতর্কভাবে লক্ষ্য করা এবং চিনে রাখা কি সম্ভব? বশ্তাৰন্দী বেডালের পক্ষে তো পথের 

নিশানা লক্ষ্য করে মনে করে রাখবার প্রশ্থই উঠতে পারে না। তাহলে কেমন করে 

এইসব, প্রাণী দলিত পথ দিয়ে আবার ফিরে আসে নিজের আশ্রয় নীড়ে? মনোবিজ্ঞানীরা 

বলেন এট। সম্ভব হয় সঞ্চল স্মৃতির ! 11855016010-]]0701৩ ) সাহায্যে । 

অঙ্গ সঞ্চালনের (7009৬০28611) যে অনুভূতি বা সংবেদন (967138007) তার রেশটিকে 

বপে সঞ্চল স্বতি। মনে করা যাক মৌমাছি ক" বিন্দ্ব থেকে যাত্রা সুরু করে বরাবর 

পাচ মিনিট উড়ে চলার পর ডান দিকে বাক নিয়ে সোজা উড়ে চললে তিন মিনিট 

ধরে, তারপর বাদিক ঘরে ছু'মিনিট উডে যাখার পর “খ'. নামক একটি মধুপুর্ণ 

প্রস্ফুটিত ফুলে এসে বসলো । এই অভিযাত্রার ফলে তার গতি প্রথের (সময়, দিক 
ও বাকের) একটি ছাপ পড়লো তার গহন সম্ভায়। এই ছাপটাই তাকে 'খ' থেকে 

“ক” বিন্বৃতে ফিরে যাবার একট। অন্ধ অথচ নিভূল প্রেরণা জোগাবে। দম দেওয়া 

যন্ত্রের স্প্রিং যেমন পাকে পাকে খুলতে থাকে তেয়নি ফেরার পথে মৌমাছি উপ্টো 

দিকে প্রথম ছৃ*মিনিট দোজ। উডে গিয়ে ডান দিক ঘরে তিন মিনিট উডৰার পর 

বাদিকে মোড় নিয়ে পাচ মিনিট উডে চলার পর ঠিক এসে পৌছে যাথে তার 



সঞ্চল স্মৃতি ছে 

মধুচক্রে। সে এ কাজটা করবে যন্ত্রবৎং নিক দৈহিক অনুভূতির আবেশে, ভেবে চিন্তে নয়। 
সব কিছু মিলিয়ে সঞ্চল স্বৃতিকে স্থুনিদিষ্ট অঙ্গ সঞ্চালনের অন্ুকোধ বা অঙ্গব্দেন বলা 

চলে। জীবজন্তর আশ্চর্য সময়বোধ দেখে বিজ্ঞানীর! অবাক হয়েছেন। যে কোন 

লোকই পরীক্ষা করে এটা দেখতে পরেন বাড়ির পোষা পাখী বা কুকুরকে যাঁদ 

পাচ ঘণ্টা অন্তর খাবার দেওয়া! হয় তাহলে কিছুদিন পরে দেখা যাবে পাঁচ ঘণ্ট। 

উত্তীর্ণ হলেই তারা খাবার জন্য ব্যাকুল হবে, তিন ঘণ্টা অন্তর খাবার দিলে ঠিক 

তিন ঘণ্টা পর পর তাদের মধ্যে এরকম ব্যাকুলতা স্থুম্পষ্ট ভাবে চোখে পডবে-_-যে 

থাবার দেয় তার কাছে, যেখানে খাবার দেওয়া হয় সে স্বানে এবং যে পাজে খাবার 

দেওয়। হয় সেই পাত্রের কাছে এসে নির্দিষ্ট সময়ে তারা ডাকাডাকি সুরু করে দেবে। 

নিদিষ্ট স্থান থেকে যাত্রা করে আবার সেখানে ফিরে আসবার অদ্ভুত ক্ষমত]টি 
কবিগুরু তার “প্রত্যাগত” কবিতায় সুন্দর ভাবে খলেছেন_-*হেথ। ফিরিবার তরে হেথা হতে 
গয়েছিলে-*****আমার প্রাঙ্গণদ্বারে যে পথে করিলে শুরু সে পথের এখানেই শেষ।” 
*পথিক” কবিতায় তিনি বলেছেন_-“কত রুগের রথের রেখা বক্ষে তাহার আজকে 
লেখ: |” পথেক্ রেখা পথিকের চিত্তে আকা হয়ে যাঁয়, সেই ব্রেখা ধরে আবার সে 
ফিরে ফিরে আমে । বলা বাহুল্য একই পথ দিয়ে যত পেশী যাতায়াত হবে, চিত্তে 

আকা পথের রেখাটি তত বেশী গভশর হবে, ফলে আসা-যাওয়ার কাজটাও হবে তত 

সহজ আর [নখুত। 

সঞ্চপ-ন্থতি যে শুধু কীট-পতঙ্গ পশু-পক্ষীকেই চালত করে তা নয়, মাহষের 

ক্ষেত্রেও তার প্রভাবটি অপরিসীম | নিশিচারণ (9011170117001157) ) তার একটি 

সুষ্পষ্ট উদ্দাহরণ | ঘুমের ঘোরে সম্পূর্ণ আচ্ছন্ন অবস্থায় কেউ কেউ রাতের বেলা 

( সাধারণতঃ ) ঘর ছ্েডে পথে বেরিয়ে পডেন, তারপর কিছুক্ষণ ঘোরাধুর করে আবার 

ফিরে আসেন বাডিতে। কিন্তু সবটাই করেন সম্পূর্ণ বেহুশ অবস্থায়, অথচ পথ 

চলতে ভুল হয় না। এ সম্বন্ধে একটি সুন্দর বিদেশী কাহিনী আছে। দীর্ঘ অদশশ্ের 

পর শহরের বন্ধু এসেছে পল্লীর বন্ধুর বাডি বেডাতে তার সাদর আমন্ত্রণে 

পল্লীব বন্ধু ডাকসাইটে জমিদার, বিরাট অষ্রঃলিকা, অঢেল জঠিজমী. ফুল 

ফলের বাগান। অতিথির আপ্যায়নের ক্রটি হয়না। পান-ভোজনের এলা|হ 

ব্যবস্থা। বন্ধু ঘুরিয়ে ফিরিয়ে অতিথিকে সব কিছু দেখায়, ঘোডায় চডে বাগান পুকুর 

দেখিয়ে আনে। তারপর অনেক রাত্রি পর্ষপ্ত দুজনে প্রাণ খুলে কত গল্প করে, অবশেষে 

বিদায় নিয়ে যে যার ঘরে শুতে যায়। এমনি করে মহানন্দে কয়েকট। দিন কাটবার 

পর একটা বিশ্রী পরিস্থিতির উদ্ভব হলো-। অতিথি বন্ধু দিনে দিনে বিযর্ষ 
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হয়ে পড়তে লাগলো । বিষন্ন ম্বখে ৰসে থাকে কথ! বলে না। কিসের দুশ্চিন্তা যেন 

তাকে পেয়ে ধসেছে। বনু অন্থনয় বিনয়ের পর ধললো--প্রত্যেক দিন যে “পোষাক'- 

গুলি ছেডে সে শুতে যায়, সকালে উঠে দেখে সেগুলি চুরি গেছে, অথচ ঘরের খিল 
ভেতর থেকে বন্ধ থাকে, নিশ্চয়ই এটা ভৌতিক কাগ্ ছাড়া আর কিছুই হতে পারে 

না। গৃহকর্তা ন্যাপারটা কী জানবার জন্য একদিন অতিথি বন্ধুর কাছে একদিনের 

জন্য বিদায় নিয়ে তার অজান্তে তার ঘরের মধ্যে লুকিয়ে থাকলো । রাত্রিবেল! বন্ধু 

ষথা সময়ে ঘরে ঢুকে পোষাকগুলি ভাজ করে টেবিলের ওপর রেখে ঘরে খিল 

এ'টে আলো নিভিয়ে শুয়ে পড়লো, তারপর ঘুমিয়ে পড়লো । অনেক রাত্রে গৃহকর্তা 

সবিস্ময়ে দেখলো বন্ধু শখ্যা ছেড়ে আলো! জ্বাললো৷ তার চোখ ছুটো৷ জবা ফুলের মতো 

লাল, চোখ মৃখের চেহারা অস্বাভাবিক। সে ধীরে ধীরে পোষাকগুলি নিয়ে ঘর থেকে 

পেরিয়ে গেল। গুহকর্তা তার পিছু নিল! মে দেখলো এক মাইল দরে একটা 

ফলের বাগানে ঢুকে বন্ধু মালীর কোদাল দিয়ে খানিকটা মাটি কুপিয়ে গর্ভের ভেতর 

নিজের পোষাকগুলি রাখলো, তারপর সেগুলি মাটি চাপ! দিয়ে আবাঁর ফিরে এলো৷ 

নিঞ্জের ঘরে। ঘরে ঢুকে খিল এটে, আলো নিভিয়ে আবার শুয়ে পডলো বিছানায় । 

সকালে যথারীতি ঘুম ভেঙে দেখলো তার পোষাক নেই, স্বতরা& বিষন্ন বদনে 

খাবার টেবিলে এসে বসলো । গৃহকর্তা তখন ধীরে ধীরে তাকে সব কিছু বললো । 

বাগানে নিয়ে গিয়ে তার সমস্ত হারিয়ে যাওয়া পোষাকগুলি তাকে দেখালো । এ 

ঘটন|র মনন্তাত্বিক দিক অবশ্যই একট] আছে, কিন্ত আমি আপাততঃ তার কথা 

এখানে বলছিনা, আমি খলছি বন্ধুটির বেস অবস্থায় একটি নিদিষ্ট পথ দিয়ে ফিরে 
আসার কথা যা সঞ্চল স্ৃত্তির একটি চমৎকার দৃষ্টান্ত । এ কাহিনীটি এক ধরণের 

মনোবিকারের উর্দাহরণ, কিন্ত স্স্থ মানুষও যে কখনো কখনো আচ্ছন্ন অবস্থায় নিভূ ল 

ভাপে জানা পথে চলতে পারে তার একটি নিদর্শন ছিল আমার মামাবাড়ির এক 

অতি পুরাতন ভৃত্য ভীম সিং, যাকে আমরা ভীমমামা বলে সম্বোধন করতাম। 

মামলা মোকর্দমার কাজে দাদামশাই প্রায়ই ভীমমামাকে চৌন্দ-পনেরো মাইল দরের 

এক কাছারিতে পাঠাতেন। ঠাত্ীয় ঠাণ্ডায় পথ চলা সহজ বলে ভীমমামা যথেষ্ট 

রাত্রি থাকতেই কাছারির উদ্দেশ্যে বেরিয়ে পডতো। মাঝে মাঝে সঙ্গীও থাকতো 

তু-একজন। তারা বলতো, এবং ভীমমামাও ম্বীকার করতো, যেসে ৰেশীর ভাগ 

পথটাই পাড়ি দিত ঘৃমিয়ে ঘৃময়ে, তার সুশিক্ষিত পদযৃগল কখনোই বিপথে যেত না, 

বিচ্যুত হতো না। 

কানামাছি খেলার সময় ছেলের! অনেকাংশে সঞ্চল স্থৃতির সাহাযা নেয়। অন্ধদের 

নিখুত গতিবিধি দেখে আমরা বিশ্মিত হই। দেখতে না পেলেও তার! নির্দিষ্ট পথ 



সঞ্চল স্মৃতি ৫ 

দিয়ে নিভু্ল ভাৰে যাতায়াত করেন এবং বাড়ির কোথায় কি আছে সহজেই তার 
নাগাল পান। এটা স্পষ্টতঃই সঞ্চল স্বৃতির অপুব কাধকারীতারই নিদর্শন । 

বস্ততঃ সঞ্চল স্মৃতি যে আমাদের শুধু পথ চলতেই সাহায্য করে ত৷ নয়, আমাদের 

অজশ্র দৈহিক দক্ষতা গড়ে ওঠে তারই সাহায্যে । আমরা লিখতে শাখ, নাচতে 

শিখি, গাড়ি চালাতে শিখি, সাইকেল চড়তে শিখি--এই রকম আরও অসংখ্য 

দৈনন্দিন কাজে দক্ষতা অজ্ন করি সঞ্চল স্মৃতির সাহাযোই । বার বার “ক এই 

বর্ণটি লিখতে লিখতে এমনি অভ্যেস হয়ে গেছে যে ঠিক ভাবে হস্ক সঞ্চালন শুরু 

হলে পর নিভুল ভাবে বাকী সঞ্চালন গুলিও হয়ে যায়। বিশেষ তালে নাচতে 

আবস্ত করলে নিভুঁল মাত্রায় পা গুলি পড়তে থাকে । যেখানে মরুণ-বাচনের প্রশ্ন 

জড়িত, অথবা আগ্রহ খুৰ বেশী, সেখানে অভ্যেস না থাকলেও অঙ্গসঞ্চালনের পার- 

ম্প্যে বড একটা ক্রুটি ঘটে না। সেই কোন শৈশবে সশতার শিখেছিলাম, তারপর 

দীর্ঘকাল সাতার কাটিনি, কিন্তু আজও জলে নামলে নিশ্চয়ই সাতার কাটতে পারবে! । 

যে প্রাণী যত ,নিয়স্তরের, সঞ্চল স্থৃতির প্রভাব তার ওপর তত বেশী। শ্রেণীবদ্ধ 

পিপীলিকাঁও পথবোধ করলে দেখ যাৰে তাঁর! বিভ্রাস্তভাবে অসহায় হয়ে দিকত্রষ্টের 
মতো ছুটে বেডাচ্চে। তার কারণ তাদের চিন্তা ও কল্পনা করার ক্ষমতা নেই। 

তার। চালিত হয় যান্ত্রিক তাডনায়। কিন্তু মানুষ যাস্ত্রিকতা থেকে নিজেকে অনেকটাই 

মুক্ত করতে পারে তার বৃদ্ধিবৃত্তির সাহাযো। তার একটি দেহ আছে, তাই সম্পূর্ণ- 

ভাঁবে যান্্রিকতা থেকে সে নিজেকে কখনোই মুক্ত করতে পারবে না । তাছাডা অজস্র 

প্রয়োজনীয় দক্ষতা যান্ত্রিকতার পথেই সুষ্ঠ ভাবে গডে ওঠে, তাই মানুষের জীবনে যাস্ত্রিক- 

তর যথেষ্ট প্রয়োজন আছে । কিন্তু যান্ত্রিকতা থেকে বিচাতি তার জীবনে এনে দিয়েছে 

নণ নব বুহত্তর ক্ষেত্রে অগ্রগতির স্বপ্ন ও সাফল্য | ববীন্দ্রনাথ তার *ভুল” কিতাক়্ 

বলেছেন-- *অনমানিতা, জান না তুমি নিজে 

মাধূরী এল কীষে 

বেদনা ভব ত্রুটির মাঝখানে” । 

ক্রটির মধ্য দিয়েই আসে নতুন প্রচেষ্টা, মহত্বর কৃতিত্ব । ভুল করে বলেই মানুষ এত 
বড হতে পেরেছে, পক্ষান্তরে ভুল করবার ক্ষমতা নেই বলেই মান্ষষের চাইতে 

অনেক বেশী শৃখলাবদ্ধ হয়েও মৌমাছি আর পিপশলিকারা এতটুকু অগ্রসর হতে পারে নি। 



মাও শি 

অমরেজ্র নাথ বনু 

কথায় বলে “নাভীর টান? ; মায়ের সাথে শিশুর নাড়টর যোগ। এযোগ ছিন্ন 

হুবার নয়। সত্যইকি তাই? গর্ভাবস্থায় শিশু মায়ের শরীরের অংশ হিসাবেই থাকে । 

তাঁকে বেচে থাকার জন্ত আলাদ] ভাবে শ্বস-প্রশ্বাস নিতে হয় না; মায়ের শ্বাস-গ্রশ্থামই 

তার শ্বাস-প্রশ্বাস। আলাদা ভাবে আহার করতে হয় না। মায়ের আহারই তার 

আহার । বেঁচে থাকার জন্ত তার কোন প্রচেষ্টা নেই? মায়ের প্রচেষ্টাই তার প্রচেষ্টা। 

গভাবস্থায় শিশু এই ভাবে মাত-দেহে বসে পরিপুষ্ট হতে থাকে । তাই এই সময় মায়ের 

শরীরের হুখেই তার সখ; মায়ের অন্থুস্থতা, তার আরামের বিদ্ব। 

কিন্ত জন্ম মুহূর্ত থেকেই এ যোগ বিচ্ছিন্ন। এই মুহূর্ত থেকেই সে মাতৃ-শরীর 

থেকে পৃথক ; শারীরিক একত্বে পরিপমাপ্তি; নাভীর যোগ ছিন্ন। তবুও নিজে নিজে 

বেচে থাকার মত ক্ষমতা শিশুর এই সময়ও কিছুই থাকে না। তাই মায়ের শরীরের 

থেকে আলাদা হয়ে গেলেও মায়ের উপর নির্গশীল তাকে থাকতেই হয়। তই যে 

নির্ভরতা শারীরিক বন্ধনে আবদ্ধ ছিল, তাকেই উন্নীত ক€তে হয় মানসিক বন্ধনে । 

প্রক্তি শিশু ও মায়ের প্রবণতা ও আচার-অ।চরণের মধ্যে এমন কতগুলি ব্যবস্থা করে 

রেখেছে যাঁর মধ্য দিয়ে উভয়ের মধ্যে এই মানসিক বন্ধন এবং শিশুর বেচে থাকার সর্তাবলী 

পরিপূর্ণ হয়। এ সকল প্রথণতা ও আচার-আচরণ একেবারে প্রবৃত্তগত। মায়ের লাথে শিশুর 

নাভীর বন্ধন ছিম হওয়ার পর থেকে নতুন বন্ধন প্রতিষ্ঠিত হওয়া আবশ্ক। কারণ 

এ বন্ধন ছাডা শিশু বাচতে পারে না। তাই এদিক থেকে যে পকল প্রবণতা ও 

আচাব-আচরণ এই বন্ধন প্রতিষ্টায় শিশুকে সাহাযা করে সেগুলির একটা উদ্বর্তন 

মুল্য (১০1৬15৫] %810৩ ) রয়েছে । 

মন্ুষ্যেতর অনেক প্রাণীর শ(বকদের মধ্যে এরকম কতগুলি নিদিষ্ট আচরণ পরিলক্ষিত 

হয়, যার প্রতিবেদনে মা-প্রাণীটির মধ্যে কতগুলি নির্দিষ্ট আচরণ উদ্দীপিত হয় এবং 

ধার ফলে মা-প্রাণী ও শাকের মধো বন্ধন দুতর হয় ও ফলে শাবকের বেঁচে থাকার 

771 অনঃসমীক্ষক ; শিক্ষক, বালিগঞ্জ রাষ্ট্রীয় বিদ্যালয় ; অংশ-কালীন উপাধ্যায়, ডেভিড 

হেয়ার ট্রেনিং কলেজ: কলিকাতা। | ] 
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সর্তনম্হ পরিপূর্ণ হতে থাকে। এরকম ঘটনা প্রায় সকলেই দেখেছেন যে বাডীর 
গ্যারেজে বা দালানের আনাচে-কানাচে কয়েক দিনের কুকুর ছানাগুলো কু'কু করে 
যখন আওয়াজ. তোলে তখন মা-কুকুরট! দ্টরে থাকলে শুনতে পেয়ে দৌড়ে এসে 
ছানাগুলোকে আগলে ধরে ও মাই খাওয়ার সুযোগ করে দেয়। যাঁরা গ্রামে 

থেকেছেন তার! পাখীর বাসায়ও অনুরূপ দৃশ্য লক্ষ্য করেছেন নিশ্চয়ই । এই জাতীয় 
শব্দ করাকে আমরা কান্না নাম দিয়ে থাকি। এই কান্না মায়ের মনকে আকর্ষণ করে 
এবং তার মনে একটা বিশেষ ভাবের স্ষ্টি করে যার ফলে সে কতগ্তলি বিশেষ 
আচরণ করে থাকে অর্থাৎ কান্না এ সকল আচরণের উদ্দীপক হিসাবে কাজ করে। 
মায়ের কতগুলি নিদিষ্ট আচরণের ফলে শাবকের মধ্যে যে অস্বস্তিকর ভাবের উদ্রেক 
ভয়েছিল তার পরিসমাপ্তি ঘটে এবং ফলে" কান্নারও পরিসমাপ্তি ঘটিয়ে একটা সাম্য 
অবস্থায় ফিরে আসে। এই শাবক ও মায়ের আচরণ একই হ্বত্রে বাধা । আর এই 
বন্ধনের মুল উদ্দেশ্য আমরা দেখতে পাই অস্তিত্ব রক্ষা বা উদ্বর্তন। প্রাকৃতিক 
পরিবেশে যারা বান ও বানর শাবককে দেখেছেন তার লক্ষ্য করে থাকবেন যে 

শাবকটি মা-বানরের বুকের মধ্যে অকডে ধরে থাকে । মা-বানরটিও বাচ্চাটিকে ধরে 

রাখে । মা-বানরকে জীন সংগ্রমের তাগিদে গা থোঁক গাছে খুব ক্রুত ছুটে চলতে 
হয়। সে অবস্থায় এই ধরে থাকার ও ধরে রাখার সহজাত ক্ষমতাটি ও 

ইচ্ছাটি চাই। শাবকের দিক থেকে এই আকডে থাকার প্রবণতার পরিতৃপ্তির অভাবে 

তার নিরাপত্তাবোধ ক্ষুন্ন হতে পারে। তাই শাবকের এই আচরণ মা-বানরের 

মধ্যে কতগুলি নির্দিষ্ট আচরশকে উদ্দীপিত করে। শিম্পাঞ্চি জাতীয় প্রাণীদের শাবকধের 

মধো এই আকডে থাকার বুত্তিটি সমধিক চোখে পড়ে। এমন কি প্রাণীতত্ববিদুদের 

মতে এই সকল শ্রেণীর শাবকেরা মায়ের মাই চোষার ক্ষমতা লাভ করার 

'মাগেই মায়ের দেহ আকডে থাকার ক্ষমতাটি .লাভ করে। কাজেই দেখা যাচ্ছে 

যে বিভিন্ন শ্রেণীর প্রাণীর শাবকেরা বিভিন্ন ধরণের কতগুলি প্রবুত্তিমূলক 
আচরণ ও প্রতিবেদন (11730170016 ০6178৬10007 8100 1800)55 ) নিয়ে জন্মগ্রহণ 

করে। শাবকদের আচরণের প্রতিবেদনে মা কতগুলি আচরণ করে থাকে, মায়ের 

আচ্গ্বণের প্রতিবেদনে শাবকেরা কতগুলি আচরণ করে ৰা পুৰ আচরণের পরিসমাপ্ধি 

ঘটায়। যেমন মানব-শিশুর ক্ষেত্রে দেখ। যায় যে অনেক সময় পর্যস্ত মায়ের আদর্শনে শিশু 

কাদছে, মা এসে তাকে আদর করল, কোলে তুলে নিল; তখন তার প্রতিবেদন হিসাবে, 

শিশু কানা থামিয়ে মূধ দিয়ে নানা রকম খুশির আওয়াজ করতে লাগল । মা তাকে আরো 

নানা ভাবে আদর করতে লাগল । কাজেই দেখা যাচ্ছে বিভিন্ন প্রাণীর শাবকের! যে 

সকল প্রবৃত্বিমূপক আচবণ ও প্রতিবেদন করে থাকে (যার উদ্দেশ্ত আমরা দেখতে পাই 

বেচে থাঁকার পথ ন্থগম কর1), তার প্রতিবেদনে মা-প্রাণীরা কতগুলি আচরণ করে 'খকে। 
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এই ভাবে এই সকল আচরণকে কেন্দ্র করে উভয়ের মধ্যে কতগুলি মানস-বৃত্তিও গড়ে 

উঠতে থাকে । এইভাবেই ম। ও শিশুর বন্ধন ₹ঢ হতে থাকে । 

মানব শিশুর ক্ষেত্রে আমর দেখতে পাই যে ভূমিষ্ট হওয়ার পর তার প্রথম আচরণ 
কান্না । জন্ম লগ্নে কান্নার মধ্যে দিয়েই শুরু হয় তার জীবনম্পন্দন। যে অন্বস্তিবোধ তার 
কারন! উদ্দীপিত করে, সেই কান্নাই তার ফুস্ফুস, যন্ত্রের স্পন্দন ঘটায়, তার প্রতি মায়ের (ৰা 
মাতৃস্থানীয়ার) দৃষ্টি আকর্ষণ করায়। কাজেই মানব শিশুর ক্ষেত্রে কান্নাকেই মা-শিশ সম্পর্কের 
প্রথষ আচরণ বলতে পারি। শিশু অন্থস্তি বোধ করলে বা যন্ত্রণা বোধ করলে কাদে, খিদে 
বোধ করলে কাদে । মায়ের স্তনের অনুভূতি, তার গায়ের স্পর্শ, গলার স্বর. এমন কি 
কেবল মাত্র তার উপস্থিতিই শিশুর কান্নার পরিসমাপ্তি ঘটাবার উদ্দীপক হিসাবে 
কাজ করে। এই কান/র মধ্য দিয়েই শিশুর অসহায় অবস্থা, তার নির্ভরশীলতা প্রকাশিত 

হয়। এই কান্না মায়ের মনে কতগুলি ভাবের উদ্রেক করে এবং মাকে কতগুলি 
আচরণে উদ্দীপিত করে। 

এর পরই আসে চৌধাঁর (5০101778) আচরণ | মায়ের বুকের মাই চোষার মধ্য দিয়ে 

এর পরিতৃপ্তি। এর মধ্য দিয়ে শিশুর ক্ষুধার নিবৃত্তি হয়, তার স্ুখান্ভৃতি হয় । তবে চোষার 
প্রবণতার পরিতৃপ্তি বোতলের ছুধ খাইয়ে, চুষিকাঠি প্রভৃতি দিয়েও ঘটান সম্ভব । কিন্তু 

মায়ের মাই খাওয়ার মধ্যে যে চোষার পরিতৃপ্তি তা কৃত্রিম উপায়ে ঘটান সম্ভব কিনা 
তা পরীক্ষাসাপেক্ষ। 

তৃতীয়তঃ আমরা দেখতে পাই অকডে (০1178) থাকার প্রবণতা । শরীরতত্ববিদূদের 

পরীক্ষায় জানা যায় যে জন্মের পর থেকেই মানব শিশুর নিজের হাত দিয়ে কিছু অশকডে 

ধরার ক্ষমতা থাকে । শিশু যখন মায়ের কাচ্ে শুয়ে থাকে তখন সে মায়ের কোলের 
মধ্যে আকড়ে থাকতে চায়, মায়ের আচল ধরে থাকে । কোনও শিশু অনেকক্ষণ ধরে তার 
মাকে পাচ্ছে না, তারপর যখন তাকে পায় তখন আর ছাড়তে চায় না, আকডে ধরে। 
মা-দের অনেক সময় শিশুকে লক্ষ্য করে বলতে শোনা যায় (বিশেষ করে যখন কাজ-কর্মের 

তাড়। থাকে ), *সব সময় পায় পায় ঘুরছে, গায়ের সঙ্গে এ'টে থাকবে, কোন কাজ করার 

উপায় নেই।” খুব ছোট্ট শিশু ঘুম ভাঙ্গার পর যখন মাকে দেখতে না পেয়ে কান্না সড়ে 

দেয়, তখন লক্ষ্য করলে দেখা যাবে হাত ছু'থান| উপরে তুলে কাদছেণ আমরা এর অর্থ 

করে নেই-_-কোলে উঠতে চায়। মা ছুটে এসে কোলে তুলে নেয়। শিশু আর একটু বড় 

হলে কোলে ওঠার জন্ত আরও স্পষ্ট ভাবে দু'হাত তুলে দেয় । আকড়ে থাকার প্রবণতারই 

পরিণতি এই কোলে ওঠার আচরণ । শিশু যখন ক্লান্ত হয়ে পড়ে, ক্ষুধার্ত হয়, কোন বৰ্যথ| 
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পাঁয় এবং ভয় পায় তখনই শিশুর মধ্যে এই আকডে ধরার প্রবণতা, প্রধল হয়ে ওঠে। 

মায়ের কোলে নেওয়ার মধ্য দিয়ে এই প্রবণতার পরিতৃপ্চি ঘটে। 

এসকল ছাড়া মানব শিশুর মধ্যে আরও দু'একটি বিশেষ ধরণের প্রবুত্তিমূলক ব্যবহার 

পরিলক্ষিত হয় যেমন শিশুর হাসি, অপরের উপস্থিতি নজর করা ও অপরের নজরের মধ্যে 
থাকার চেষ্টা করা। এ সকল আচরণগুলির মধ্যে দিয়েও মা ও শিশুর বন্ধন দৃঢ় হয়। 

ছ"সাত সপ্তাহ বয়ল থেকেই শিশু মৃদু হাসতে পারে। মাকে আবদ্ধ করে বাখার এমন 

শক্তিশালী ক্ষমতা আর কী আছে! শিশু খুশিতে মৃদু হাসছে ; মাও ঝু'কে পডে তার 

প্রত্যুত্তর জানাচ্ছে, আদর করছে। উভয়ই উভয়ের প্রতি মুগ্ধ। এমন অবস্থার মধ্যে বন্দী 
হয়ে থাকতে যে কোনও মায়েরই স্ুখ। শিশুর এই হাসির বিনিময়ে মা নিজেকে 

শিশুর ক্রীতদানীত্রেও পরিণত করতে রাজী। এটুকু শিশুর কী অসীম ক্ষমতা! প্রকৃতি 

বেঁচে থাকার জন্য শিশুকে কী শক্তিশ।লী হাতিয়র দিয়ে পাঠিয়েছে। 

তিন-চার মাস বয়স থেকেই শিশু শুয়ে শুয়ে তার আশে-পাশের লোকদের চলা- 

ফেরার ও উপস্থিতির প্রতি খুব অল্লক্ষণের জন্য নজর রাখতে আরম্ভ করে। বয়স বাডাঁর 

সাথে সাথে এই ক্ষমত| বাডে। শিশুর কাছ থেকে সরে গেলে সে বুঝতে পারে। তাকে 

একা রাখলে বুঝতে পারে । তখনই সে অপর কারুর উপস্থিতি চায় ; কারুর নজরের মধ্যে 

আদতে চায়। শিশু যখন ভয় পায়, অস্বস্তি বোধ করে ক্ষুধার্ত হয় তখনই সে অপরকে 

অনুসন্ধান করতে থাকে । অনেক সময় দেখা গেছে যে কেবলমাত্র মায়ের উপস্থিতিই তাকে 

শান্তকরে। এমন কি যদি সে মাকে দেখতে নাও পায়, কিন্ত তার কথা শ্তনতে পাচ্ছে, 

গল/র আওয়াজ শুনতে পাচ্ছে, তাহলেই শিশু পরিতৃপ্ধ হয় । শিশুর মায়ের নজরে থাকার 

এই প্রৰণতার কতটা পরিতৃপ্থি ঘটল ৰা না ঘটল, তার সাথে শিশুর ভবিষ্যৎ জীবনে 

মানসিক উদ্বেগ বোধ কর] বা ন। করার কিছু যোগ থাকতে পারে বলে অনেক মনোবিজ্ঞানী 

অন্থমান করে থাকেন। নজর পাওয়ার এই ইচ্ছা! চরিতার্থ ন৷ হওয়ার প্রতিক্রিয়৷ মানসিক 

অন্ুস্থতার মধ্য দিয়ে দেখা দিতে পারে । 

উপরে শিশুর যে সকল প্রবণতা ও প্রবৃত্তিমলক আচরণের কথা উল্লেখ করা হলো, 

সেগুলি লক্ষ্য করলে দেখা যাবে যে তার প্রত্যেকটিই শিশুর জীবনে কোনও না! কোনও 

সময়ে শুর হচ্ছে, আস্তে আস্তে তীব্রতর হচ্ছে, আবার ৰয়স বাড়ার সাথে সাথে সেগুলির 

পরিসমাপ্চি ঘটেছে। মা ও শিশুর পারম্পরিক ক্রিয়। ও প্রতিক্রিয়ার মধ্য দিয়ে এগুলি 
পরিতৃপ্চি ও পব্িসমাধ্ধির পথে এগিয়ে যেতে থাকে । এভাবে এগুলির উদ্দবর্তনের 

প্রয়োজনীতাও কমে যেতে থাকে। কিন্তু যথা সময়ে মা বা মাতৃত্থানীয়। কারুর 
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মধ্য দিয়ে যদি এগুলির পরিতৃপ্তি ও পরিসমাপ্তি না ঘটে তাহলে শিশুর 

মানসিকতায় নান! বিরূপ প্রতিক্রিয়া দেখা দিতে পারে, যার ফলে শিশুর 

মানসিক স্বাস্থ্যে হানি ঘট! কিছু অসম্ভব নয়। শিশু প্রকতিদত্ত এই হাতিয়ারগুলি 
তার প্রয়োজনের তাগিদে. অর্থাৎ উদ্বর্তনের তাগিদে ব্যবহার করে। কিন্তু তাই বলে 

উদ্বর্তনের প্রয়োজনের শেষে এসকল হাতিয়ারের অর্থাৎ প্রবণতা ও আচরণসমুছের 

অবলৃপ্তি ঘটে না। বয়স্কদের মধ্যেও এগুলি যেন কোষ-বদ্ধ অবস্থায় বা স্থপ্ত অবস্থায় 

থকে । প্রিয়জনের বিচ্ছেদ ব্যথায় আমর কিকীার্দি না? দারুণ শোকে বিহ্বল হয়ে 

আমরা কি পরম্পর পরম্পরকে আকড়ে ধর্বি না? নিদারুণ একাকাত্বৰোধের মধ্যে 

আমরা কি চাই ন! ধে প্রিয়ঙ্জন ও খন্ধুজন আমাদের ঘিরে থাকুক? আবার আলিঙ্গনাবদ্ধ 

প্রেমিক হুগলের আচরণের মধ্যেও এই স্থপ্ত আচরণ গুলির প্রকাশ স্খান্ভৃতিকে সার্থকতার 

দিকে এগিয়ে নিয়ে যায়। 

শিশুর জীবনে এই সকল প্রবৃত্তিমূলক আচরণসমুহ প্রধানত: যাকে কেন্দ্র করে গড়ে 

ওঠে সে হু'লো মা অথবা মাতৃস্থানীয়। কোন ব্যক্তি । কিন্তু অনেক সময় আমরা দেখতে 

পাই যে এসকল আচরণসমৃহ মাকে ৰাদ দিয়ে অপর কোনও ব্যক্তি বা বস্তুর প্রতি কেন্দ্রী- 

ভূত করার চেষ্টা হয়ে থাকে। যেমন চোষার আচরণের পরিসমাপ্তি ছুধের বোতল বা চুষি 

কাঠির মধ্যে দিয়ে ঘটান হয়। আ'কড়ে থাকার আচরণটিকে বালিশ জড়িয়ে থাকার মধ্যে 
পারচালিত করা হয়। আবার হয়ত এমন হতে পারে যে এক একট! প্রবণতার পরি- 

তৃপ্তি এক এক জনের মারফত ঘটেছে । যেমন শিশু তার প্রকৃত (0908181) মায়ের বুকের 

মাই খাচ্ছে; কিন্ত সার! দিনই তাকে আয়ার নজরের মধ্যে থাকতে হচ্ছে (যে সকল মা 

চাকুরী বা অন্ত কাজের জন্ত বেশীর ভাগ সময়ই বাড়ীতে অনুপস্থিত থাকেন তাদের শিশুর 

ক্ষেত্রে)। কিন্তু শিশুর বিভিন্ন মানসিক প্রধণতার পরিতৃপ্ডির উৎস-বিন্দ্ুকে যতই আমরা 
বিভিন্ন ক্ষেত্রে স্থানান্তরিত করাই না কেন তার বেশির ভাগ প্রবণতাসমুহের পরি- 

তৃপ্তি ঘটে মায়ের মধ্য দিয়ে। এই কারণেই শিশুর জীবনে ম। কেন্দ্রবিন্। শিশুর স্বাভাবিক 
বিকাশের জন্য মায়ের সাথে মিথক্রিয়ার 11:1067801199) মধ্য দিয়েই সকল প্রবণতা 

সমুহের পরিতৃপ্তি ঘটা বাঞ্ছনীয় । কেন্দ্র-বিন্ু যতই বিভিন্ন হবে শিশুর ব্যক্তিত্বের সংহতি 
ততই বিনষ্ট হবে; কেবল মাত্র মাকে কেন্দ্র করে সকল প্রবৃত্তিমূলক আচরণসমূহের 
পরিসমাপ্চির মধ্যেই শিশুর ব্যক্তিত্বের সংহতি নির্ভর করে। মায়ের স্থান এদিক থেকে 

অদ্ধিতীয়। এর ছ্বাবা যেন এরকম মনে না কর] হয় যে শিশু অপর কারুর সংস্পর্শে 

যাবে না। সকলের সাথেই তার যথাযোগ্য সংস্পর্শ থাকবে এবং গড়ে উঠবে। কিন্তু জীবনের 

কেন্দ্র-বিন্থ থাকবে মা; এবং বয়স বাডার সাথে সাথে ধীরে ধীরে মায়ের প্রতি এই কেন্দরা- 

ভিম্বখত৷ শিথিল হতে থাকবে । শিশু পালনের ক্ষেত্রে এরূপ ব্যবস্থাই করতে হবে। 
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মনে রাখতে হুবে ষে তীব্র মাত্-কেন্দ্রাভিমুখতা, যদি শিশুর বয়োবৃদ্ধির সাথেও শিথিল 
না হয়, তাহলে তা পরবর্তী জীবনে মানলিক স্বাস্থ্যে বিপর্যয় ঘটাতে পারে। 

উপরের আলোচন। থেকে দেখা যাচ্ছে যে জন্মের পর শিশুর সাথে মায়ের নাড়ীর 

যোগ ছিন্ন হলেও শিশুর কতগুলি প্রবৃত্তিমলক আচরণ ও মাতুনির্ভরতার মধ্য দিয়ে উভয়ের 

মধ্যে একটা মানসিক যোগ গড়ে ওঠে । লক্ষ লক্ষ বছরের বিবর্তনের মধ্য দিয়ে মানব- 

শিশু প্রকৃতির কাছ থেকে এসকল আচবরণগুলি হাতিয়ার হিসাবে পেয়েছে । এভাবে 

মাও শিশুর ক্রিয্পা-প্রতিক্রিয়ার মধ্য দিয়ে উভয়ের মধ্যে ধীরে ধীরে একট] আবেগ সঞ্চিত 

হয় এবং একট] মানসিক বন্ধন স্থাপিত হয়। শিশুর তিন-চার-পাচ বছরের সময় এই 

যোগ তীব্রতম হয়। এই যোগ শিশুর কিশোর জীবন পর্যস্ত কিছুটা! থাকে । তারপর 

ক্রমে ক্রমে শিথিল হয়ে যায়। কিন্ত মাত-মুদ্তির প্রতি আবেগ মানবমনে সমগ্র 

জীবন ধরেই প্রবাহিত হতে থাকে । সভ্যতা, ধর্ম ও সংস্কৃতির বিভিন্ন প্রকাশের মধ্যে 
আমর তা দেখতে পাই। এদ্দিক থেকে মায়ের সাথে শিশুর যোগ অবিচ্ছেচ্ত । 

(বিঃ দ্রঃ £-_ এই প্রবন্ধে “মা” বলতে প্রকৃত মা (17900181 10911)67), বিকল্প মা বা 

মাত্স্থানীয়া যে কোনে! ব্যক্তিকেই বোঝাবে। ) 



ঈডিগাস-গুটষ। 

পুষ্প মিশ্র 

মনঃসমীক্ষণের জগতে সর্বাপেক্ষা আলোডন সৃষ্টিকারী অবদান হল সিগমণ্ড ফ্রয়েডের 
শৈশব-কাম সম্পর্কে মতৰাদ। এবং এই মতবাদের মধ্যে তার ঈডিপাস-গুটৈষার মতৰাদটি 
সমগ্র মনোচিকিৎসা ও মনোবিজ্ঞানের ক্ষেত্রে চা্চল্য শৃষ্টি করে। ফ্রয়েড তার উদ্বায়ু- 

রোগীদের চিকিৎসাকালশন জ্ঞাত ও প্রাপ্ত তথ্যের উপর মনোবিষ্লেষণের মুল সিদ্ধাস্তগুলি 

গড়ে তোলেন। পরবর্তীকালে এই মুল সিদ্ধান্তগুলি তথা কথিত সুস্থ মানুষের মনোবিষ্সে- 

যনের মাধ্যমে সমধিত হয় । ফলস্বরূপ এই সিদ্ধান্তগুলি মানব মনের সাধারণ নিয়ম- 

রূপে ফ্রয়েড স্বীকার কবেন। ইডিপাস-গৃটৈবার মতবাদ নিয়ে সম্ভবতঃ ফ্রয়েডকে স্ববাপেক্ষণ 

অধিক ব্যঙ্গ, বিদ্রুপ ও অপমানের সম্মুখীন হতে হয়। তবু সত্যকে স্বীকার করে নিতে 
হয়ই__-অতএব ঈডিপাস-গুটৈষার ধারণাটিকেও আজ অনেকে সহজভাবে গ্রহণ করে 
তার সম্পর্কে নানান অনুসন্ধান চালিয়ে তার গভীরতা, জটিলতা, বৈচিন্ত্য, মানসিক বোগ 
ও ব্যক্তিত্ব গঠনে তার অবদান ইত্যাদি সম্বন্ধে উল্লেখযোগ্য আলোকপাত করেছেন । 

বর্তমান প্রণস্ধে সাধারণভাবে ঈভিপাস-গুটৈষা সম্বন্ধে আলোচনা করা হচ্ছে । 

আমরা যেমন এক প্রকার দৈহিক শক্তি নিয়ে জন্মগ্রহণ করি এবং তা যেমন শিশুর 

বয়সের ক্রমোন্নতির সঙ্গে অন্থকুল পরিবেশের সাহায্যে বদ্ধিত হয়ে পরিপুর্ণত1 লাভ করে, 
তেমনি আমরা এক মানসিক কাম-শক্তি নিয়ে জন্মগ্রহণ করি । এই মানসিক কাম-শক্তিকে 

বল। হয় 110109। আমাদের সর্বপ্রকার স্ুথ ভোগের অন্তরালে যে মানসিক শক্তি কাজ 

করে, তাই হল লিবিডো। অর্থাৎ যে কার্ধের সঙ্গে আমাদের মানসিক কাম-শক্তি 

জড়িত থাকে, যে কার্ষে আমরা স্থখ ভোগ করি, এবং যে কার্ষের সঙ্গে লিবিডো যুক্ত 

হয়েথাকে না, সে কাধে আমাদের সুখ থাকে না। এই মানসিক কাম-শক্তি জন্মের 

পর হতে ক্রমপরিণতির কতকপগুলে। স্তর অতিক্রম করে অবশেষে তার লক্ষ্যে উপনীত 

হয়ে পৃর্ণতা লাভ করে। লিবিভোকে যে স্তরগুলি অতিক্রম করতে হয়, .তার প্রথমটি 
হুল, ম্বখ-কাম । এই স্তরে শিশু মুখ্যত ঠোঁট, গল! ও মৃখের মাধ্যমে সখ উপভোগ করে। 
এর পরের স্তরটি প্রধানতঃ পায়-মুখের দ্বারা নিয়স্ত্রিত__-একে বলা হয়, পায়ূ-কাম স্তর । 

। পা অপ ্পাসস চে 

* মনংসমীক্ষিক!, লেডি ভ্রেবোর্ণ কলেজের দর্শন বিভাগের উপাধ্যায়। ৷ 



ঈডিপাস-গৃটৈষা ১৩ 

অতঃপর শৈশ্রিক দশ] বা 71781110 131)856 অতিক্রম করে 1লবিডে৷ ঈডিপাস-স্তরে এসে 
উপনীত হয়। 

ঈডিপাস-স্তরে পৌছোবার পূর্বে ক্রয়েডের মতে-_শিশুর নারী ও পুরুষের লিঙ্গের ভিন্নতা 
সম্পর্কে জ্ঞান লাভ হয় না। ইডিপাস-স্তরে শিশু, প্রথমে পুকষ ও নাবীর মধ্যে পার্থক্য 
অন্ুধাবনে সক্ষম হয়| যদিও নির্দিষ্ট কোন বয়সে শিশ্তর কাম-শক্তি এই স্তরে উপনীত হবে, 

তা নিশ্চিত রূপে বল যায় না তথাপি সাধারণতঃ আডাই বৎসর থেকে ছয় বৎসর বয়সের 

মধ্যে এই গুটেষার আগমন হতে দেখ! যায়ঃ এই গৃঁট়ৈষার মৃখ্য উপাদান হল ছৃ*টি__ 

১) বিপরীত লিঙ্গের জনয়িতার (81610) প্রতি যৌন-আকর্ণ ও সমলিঙ্গের জনয়িতার 
প্রতি প্রতিদ্বন্দিতামূলক বিরোধী মনোভাব যা অনেক সময় হত্যা করার ইচ্চা পর্যন্ত 

উপনীত হয়। এখন দেখ! যাক্, কি ভাৰে এই ইচ্ছাগুলি শিশুর মনে উদ্দিত হয়। 

শিশুর ব্যবহার একটু লক্ষা করলেই, শৈশব-কামের অস্তিত্ব ধর) পড়ে। প্রাক্-ঈডিপাঁস 
অবস্থায় বা শৈশ্মিক স্তরে শিশুকে প্রায়ই লিঙ্গ নিয়ে খেলা করতে দেখা যায়। অনুরূপ কার্- 

গুলি প্রায়ই পিতা-মাতার দ্বার] নিন্দিত হয় এবং শিশুও ক্রমশঃ এগুলির নিন্দনীীয়তা সম্থন্থে 

সচেতন হুতে থাকে । ঈডিপাস-গুটৈষার আগমনের পুর্ব পর্বস্ত শিশুর নিকট তার প্রধান 
ভালবাসার বস্তু হচ্ছে মা অথব। মাতৃস্থানীয়।। কারণ মা অথব। মাতৃস্থানীয়াই তার 

সকল চাহিদং পুরণ করছেন এবং শিশু তার সঙ্গেই সর্বাপেক্ষা ঘনিষ্ট সম্পর্কে আসছে। 

অর্থাৎ শিশু-সম্তান পুরুষ বা নারশ যাই হোক না কেন প্রাকৃ-ঈভিপাস অবস্থায় মা অথবা 
মাতৃস্থানীয়ার প্রতিই তার কাম-শক্তি সবীপেক্ষা অধিক আরোপিত থাকে । অবশ্য এ ক্ষেত্রে 

মনে রাখতে হবে যে আমাদের কাম-শক্তি ৰাস্তব বস্ত অথবা মানুষের প্রতি আরোপিত হয় 

ন1, হয় সেই বস্তু বা মানুষ সম্বন্ধে আমাদের যে মানলিক প্রতিরূপ (7061181 10)9£9) থাকে, 

তার উপর। এই সময় শিশুর যৌনাকাঙ্খ ক্রমশঃ জাগরিত হতে থাকে । পুরুষ-শিশুর 
ক্ষেত্রে তার যৌনাকাজ্ষার প্রধান কেন্দ্র স্বাভাবিকরূপেই তার ম1 অথবা! মাতৃস্থানীয়াকে কেন্দ্র 

করে গড়ে ওঠে । একদিক দিয়ে বল। যায়, তার বনু স্থুখ ও আরামের কেন্দ্র রূপে তাঁর মাই 

ছিলেন তার ভালবাসার প্রধান বস্ত। যৌনতৃপ্তির প্রশ্ন উঠলে কার্ধতঃই তার মাকে 
ঘিরেই তার আবেগ প্রথম জাগরিত হয়। শিশু তার স্বল্পপরিণত বৃদ্ধি দিয়ে এটুকু ধরতে 
সক্ষম হয় যে পিতার সঙ্গে মায়ের এক ৰিশেষ ঘনিষ্ট সম্পর্ক আছে এবং মায়ের উপর পিতার 

দাবী তার চেয়ে অনেক বেশী। মায়ের সঙ্গে পিতার সম্পর্ক সম্বন্ধে তার ধারণ কিরূপ 

তা নির্ভর করে তার অভিজ্ঞতার উপর | যদ্দিও যৌন, সম্পর্ক সম্বদ্ধে তার কোন ্ম্পষ্ট ধারণা 
থাকে না_থাকা সম্ভবও নয়-_তব্ নিজের শরীরে নিজে সে যে যৌন-সথখ অনুভব করে, 
অম্পষ্ট ধারণায় পিতা-মাতা পন্বদ্ধে সে কথাগুলি তার মনে উদ্দিত হওয়া সম্ভব। অনেক 
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সময় শিশু সন্তানের জন্মের সঙ্গে পিতার যোগাযোগ অন্থভব করতে পারে এবং পিতার মত 

হয়ে মাকে সন্তান দেবার ইচ্ছাও ঈডিপাস-গৃঁটৈষার একটি অঙ্গরূপে প্রকাশ পেতে পারে 
পৃরুষ-শিশু এই স্তরে বিশেষ করে মায়ের প্রশংসা ও ভালবাস! দাবী করে। 

মায়ের প্রতি এই আকর্ষণের সঙ্গে আরও প্রবল অনুভূতি শিশুর মনে উদ্রিক্ত হয়__ 
তা হচ্ছে পিতার প্রতি প্রতিদ্বন্বিতা ও বিরোধিতার ভাব। শিশু যেহেতু মাকে চায় 

অতএব মায়ের প্রাত তার দাঁবী অগ্রগ্রণ্য। মাকে শিশু পুরোপুরি সম্পূর্ণরূপে অধিকার 

করতে চায়। ম| তাকে ছেড়ে অন্ত কাউকে বেশী ভালবাসবেন এ পরিস্থিতি শিশুর 

নিকটে পীড়াদায়ক। পিতা৷ যেহেতু তার মাকে অধিকার করার পক্ষে প্রবল ও 
প্রধান বাধা, সুতরাং এই বাধার ৰিকদ্ধে তার সমস্ত রাগ পরিচালিত হয়। সে যুনে- 

মনে পিতার এবং অন্ত ভ্রাতা-ভগ্নীর ধ্বংস কামনা কবে। 

এই প্রবল ধ্বংসাত্বক ইচ্ছাগুলি শিশুর মনে এক প্রবল ছন্দের স্থতটি করে। এই 

ছন্দ সাধারণতঃ দুটি কারণের উপর প্রতিষ্টিত। প্রথমতঃ শিশু পিতা-মাতার কাছ থেকে 
প্রতিঘাতের আশঙ্কা করে। পিতা য্দ তার ধ্বংসাত্মক যৌন-ইচ্ছাগুলি জানতে পাবেন 

তাহলে তিনি তাকে শাস্তি দেৰেন--এই আশঙ্কা শিশুর মনে দেখ! দেয়। পিতা-মাতাকে 

শিশু এই সময় তার নিজের ক্ষুত্র শক্তির তুলনায় গ্রবল শক্তিশালী মনে করে। দ্বিতীয়তঃ 

শিশুর মনে পিতার প্রতি শুধুই যে ধ্বংসাত্মক ইচ্ছ] বর্তমান থাকে তা৷ নয়। পিতার শক্তি 

তার নিকটে বিন্ময়কর ও প্রশংসার বস্ত। এতদ্বযতীত, পিতা-মাতার উপর শিশুর 
নির্ভরত।ও রয়েছে । তাদের ভালবাস! বজায় রাখা শিশুর নিকট প্রায় জৈবিক প্রয়োজনের 

সামিল। ভ্রাতা-ভন্নীর প্রতি আক্রমণ-মূলক (88%16551$০) মনৌভাবও যে পিতা-মাতার 

নিকট স্বীকৃতি লাভ করবে না, এ অভিজ্ঞতাও তার রয়েছে । সুতরাং শাস্তি এৰং 

পিতা-মাতার ভালবাসা হারানোর ভয়-_-এই ছুই মনোভাব শিশুর মনে ছন্দের হৃষ্টি করে। 

কি ধরণের শাস্তির ভয়, শিশুর মনে সর্বাপেক্ষা প্রবল--মনঃসমীক্ষণের মাধ্যমে তাও জানা 

গেছে। রোগীর মনঃসমীক্ষণ, বিভিন্ন দেশের আচার-অহুষ্টান, গল্প, রূপকথা, পৌবাঁশিক 
কথা ইত্যাদির মাধ্যমে এ তথ্যের স্ট্টি হয়েছে ষে, শিস্তর মনে যে শান্তির প্রবল ভয় 

€র্ছমান থাকে, তা হচ্ছে উপস্থচ্ছেদ*আশঙ্কা (98562 0010 1621 )। এই আশঙ্কা 

কতকগুলি ক্ষেত্রে হয়ত কিছু বাস্তব ভিত্তির উপর প্রতিষিত হতে পারে। হস্তমৈথুন 
থেকে বিরত করার জন্ত অনেক সময় পিতা*মাতা শিশুকে উপস্থচ্ছেদের ভয় দেখান। 

ছোট্ট মেয়েকে দেখে, পৃরুষ-্লিক্ব ছাড়াও যে মানুষ থাকে, সে সম্পর্কে তার ধারণা বদ্ধমূল 

হয়। অতএব, সে প্রকৃতই উপস্থচ্ছেদ-আশঙ্কায় ভীত হয়ে পড়ে। ফ্রয়েডের মতে এই 

08507861900 চ৪1ই হচ্ছে, ঈডিপাস-গুঁটৈষার সমাধানের উপায়। এতগুলি ভয় আর 
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আশঙ্কার সম্মখীন হয়ে শিশুর পক্ষে এই হঈডিপাস-ইচ্ছ। গুলিকে বজায় রাখা সম্ভব হয় না। 

অতএব, এই সকল ইচ্ছার কিছু অংশ ত্যাগ করে এবং কিছু অংশ অবদমিত করে--অর্থাৎ 
তার নির্ান মনের দুরতিগম্য স্তব্ধে প্রেরিত করে। এই অবদমনের সঙ্গে শিশুর 

আন্ষজিক শৈশব-কামও দমিত হয়। এই কারণে আমরা সাধারণতঃ পাচ বছর বয়সের 

পৃর্ব্বের ঘটনাগুলি মনে আনতে পারি না। ফ্রয়েড এই বিম্মরণকে শৈশব-অন্মার বা 

11718101116 21711165918. বলেছেন । 

স্থতরাং দেখা যাচ্ছে পৃরুষ শিশুর ইঈডিপাস-গৃটৈষায় দু'টি অনুভূতির প্রাধান্য 

থাকে-_-(১) মায়েব প্রতি আসঙ্গ-লিপ্সা, (২) পিতাকে ধ্বংস করার ইচ্ছা । এই ভু"টি 

মূল অনুভূতির সঙ্গে থীব,সের রাজা ঈডিপাসেন্র কাহিনীর সাদ্স্টের জন্য ফ্রয়েড এই গৃটৈষার 

নাম দিয়েছেন ইঁডিপাস-গৃট়ৈষা । ঈডিপাস জন্মকালে তার পিতা-মাতা, থীবসের বাজ ও 
রাণী কর্তৃক পরিত্যক্ত হয়ে এক মেষ পালকের নিকট মানুষ হয়েছিলেন । তিনি যখন 
শুনলেন যে তিনি নিজের পিতাকে বধ ও মাতাকে বিবাহ করতে বিধিনিদিষ্ট, তখন 

মেষপালককে নিজের প্রকৃত পিতা ভেবে সেখান থেকে পলায়ন করেন । পথে দন্থ্য ভ্রমে 

থীব সের বাজ! অর্থাৎ নিজের প্রকৃত পিতাকে হত্যা করেন এবং থীব,সের রাণী অর্থাৎ 
নিজের মাভাকে পরিচয় না জেনে বিবাহ করেন। অনেক পরে তিনি যখন প্রকৃত সত্যটি 
অবগত হলেন, তখন রাগে, ছুঃখে নিজের দুই চোখ অন্ধ করে ফেলেন ও রাজ্য পরিত্যাগ 

করেন। ফ্রয়েড বলেন যে ঈডিপাসের করুণ কাহিনী ৯ যে আমাদের মনের গভীরতর 

স্তরে নাড়া দিতে সক্ষম, তাব কারণ আমরা মনে-মনে সবাই এক একটি ঈডিপাস। আমরা 
আমাদেব মনের নিজ্ঞীন স্তরে পিতাকে ধ্বংস ও মাতাকে ভোগ করার ইচ্ছা পোষণকরি। 

দেখ। যাচ্ছে, মানসিক কাম-শক্তির বিবর্থনের দিক দিয়ে এই শুরটিএ গুরুত্ 

অপীম । এই স্তরে শিশুর মানদিক জগতে নানান, অনুভূতির পারস্পরিক 'ক্রয়া- 

প্রতিক্রিয়৷ এবং বিভিন্নতা এক জটিলতার হ্ট্টি করে । এই কারণে এই স্তরকে 0210109- 

০91016% নাম দেওয়] হয়েছে । উদ্বাম়-রোগের একটি কারণ স্বরূপ এই গৃটৈষার গুরুত্ 
অপরিসীম | বস্ততঃ উদ্বায়-রোগীদের চিকিৎসাকালেই এই তথ্যগুলি ধরা পডে। 

ফ্রয়েড তার মাইল। উদ্ধান্-রোগীদের চিকিৎসাকালে অনেকের নিকট হতে অভিযোগ 
শোনেন যে তারা তাদের পিতা কর্তৃক ধধিতা হয়েছেন। বাস্তবক্ষেত্রে অ্ঠসন্ধান করে 

দেখা গেল যে এই সকল অভিযোগগুলি ভ্রান্ত ও কাল্পনিক। কিন্তু ফ্রয়েড এরই মধ্যে 

উদ্ধায়রোগের কারণের সন্ধান পেলেন। যা ঘটেনি, রোগী তার মানসিক জগতে তাই 

১ এই ঘটনাক্রম পৃরুষ-শিশ্ুর প্রতিই প্রযোজ্য । 
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ঘটিয়ে চলেছে--এবং এর পশ্চাতে নিশ্চয় কোন মানসিক উপাদান ক্রিয়াশীল। গভীবরতর 

অনুসন্ধানের ফলে এই ঘটনাগুলির অন্তরালে রোগীর তার পিতার প্রতি যৌনাকাজ্ধা ও 

মাতার প্রতি গভীর আক্রোশ গ্রকাশ পায়। 

ফ্রয়েডের মতে উড়িপাস-গৃট়ৈষা। সমস্ত উদ্ধায়ু-রোগের মুল কারণ। পারণত বয়সে 
যৌন বস্তু (99 00160) নির্বাচনের ক্ষেত্রে এই গুটৈষা গুরুত্বপূর্ণ গ্রভাব বিস্তার করে 

এবং বন ক্ষেত্রেই ব্যক্তিত্ব গঠনের মূল পিয়গ্ত্রণ-কর্তা। 

ঈডিপাস-গৃটৈষার গুরুত্ব অন্ত কারণেও অপরিসীম। ফ্রয়েঙেগ মতে এই গৃটেষা 
থেকেই আমাদের অধিশাস্তা বা 5161-680র জন্ম হয়। অধিশাস্তা হল সাধারণ 

ভাষায় আমর! যাকে বিবেক বা আমাদের নৈতিক-বোধ বলে থাকি। যদিও ঈডিপাস- 

গুটৈষার আগমনের পৃরেই পিতামাতা শিশুকে সাধারণভাবে নৈতিক শিক্ষা দিতে শুরু 
করেন, কিন্তু এই শিক্ষা্তলি অধিকাংশ ক্ষেত্রেই পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা অথবা 'এট। নিও না, 

ওট1 কোরো না'_-এর মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকে । এই সকল ক্ষেত্রে শিশু শাস্তির ভয়ে 
অথবা পিতামাতার অসন্তষ্টির ভয়ে নিজের ইচ্ছা পৃরণে বিরত থাকে । অর্থাৎ বিবেক বা 
নৈতিক-বোধের যা সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ লক্ষণ--বাইরের শান্তি নয়, অন্তরের আদেশে 

বিশেষ বিশেষ কার বা চিন্তায় বিরত থাকা-_তা৷ এ স্তরে অন্পস্থিত থাকে । ঈডিপাস- 
স্তরে যখন বন্থ বিচিত্র ও প্রবল অনুভূতি শিশুর মনকে নাড। দিতে থাকে ও শিশু সেগুলির 
হাত থেকে রক্ষা পাবার উপায় খোজে, তখনই অন্ত:স্থিত নীতি-বোধের গঠন আরম্ত হয়। 

যখন শিশু ক্রমশঃ উপলব্ধি করতে পারে যে মা তার ইচ্ছাগুলি পৃরণ করবেন না, তখন 

তার মানসিক প্রবণতা আবার পিতার প্রতি ধাবিত. হয়। পিতার প্রতি তার যে 
ধ্বংসাত্মক ইচ্ছাগুলি জেগে ছিল, সেগুলির কিছুটা সে সমাধান করে, পিতার সঙ্গে 

একাত্ীকরণ ([09001900101) ) করে। অর্থাৎ মাকে পাবার ইচ্ছা সে ত্যাগ করে 

“বাবার মত হব" _-এই আশায়। রবীন্দ্রনাথের কয়েকটি কবিতায় শিশু-মনের এই ইচ্ছা 
অতি হন্দর ও সহজভাবে ব্যক্ত হয়েছে। পিতার সঙ্জে একাত্ীকরণের সময়, শিশুর 
আচরণে পিতার আচরণ, হাটা-চল।, বাচনভঙ্ষি ইত্যার্দির অন্থকরণ করার প্রবণতাও 
একটু লক্ষ্য করলেই ধরা পড়ে। এই একাত্মীকরণের ফলে পিতা-মাতার বিধি-নিষেধ, 
অনুশ!সন ক্রমে-ক্রমে শিশু নিজের অন্তরে গ্রহণ করে। অর্থাৎ পিতা-মাতার নিষেধাজ্ঞা 
ক্রমশঃ তার [জের নিষেধাজ্ঞাও হয়ে ওঠে। সুতরাং পিতাকে হত্যা ও মাকে ভোগ 
করার ইচ্ছাত্যাগ শুধু মান্র বহির্জগতের দাবী থাকে না_-তার অন্তর্জগতেরও দাবী হয়ে 
পড়ে। এই অস্তঃস্থিত বিবেককে ফ্রয়েড অধিশাস্ত! বা 901১61-889 আখ্য। প্রদান 

করেছেন৷ উডিপাস-গৃুষার সঙ্গে অধিশান্তার গঠনের শুরু হলেও, ঈডিপাস-গুটেযার 
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সমাধানের সঙ্গেই তা৷ সম্পূর্ণতা লাভ করে না। দীর্ঘদিন ধরে এই পদ্ধতি কার্যকরী থাকে 

এবং বহু অভিজ্ঞতার মাধ্যমে শিশুর অধিশান্তা! গঠিত হয় । পরবর্তী কালের বহু গুরুত্বপুর্ণ 

অভিজ্ঞতা, অধিশান্তার মুল গঠন পরিবপ্তিতও করে দিতে পারে। অধিশাস্তার গঠন 

বাক্তির মানসিক গঠনের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ। সামাজিক দিক দিয়েও এর গুকুত 

কমাছয়। এন্তঃস্থিত এই অধিশাস্তাই আমাদের সামাজিক নীতিবোধ নিয়ন্ত্রিত করে__ 

যা সমাজের সু পরিচালনার পক্ষে অপরিহার্য । মানসিক দিক দিয়ে, এই অধিশাস্তা 

অহমের হা্চে একটি গুরুত্বপূর্ণ অস্ত্র। প্রবৃত্তিগুলির কোন্টি অহুম চরিতার্থ করবে 

কোন্টি করবে না_-তা এই অধিশান্তাই নির্ধারিত করে। প্রবৃত্তিগুলির সংজ্ঞান-মনে 

প্রবেশের ও ইচ্ছাপুত্তির ক্ষেত্রে অধিশাস্তাই তাদের যাথার্থ্য বিবেচনা করে এৰং অধি- 

শান্তার 'আদেশ-বিকুদ্ধ' ইচ্ছাপৃপ্তির জন্য আমাদের মনে অপরাধ-বোধ ও শান্তি পাওয়ার 

ইচ্ছাও স্থষ্টি হয়। সুতরাং ঈডিপাস-গৃঁঢেষার সঙ্গে অধিশাস্তা গঠনের যোগাযোগ খুবই 
ঘনিষ্ঠ বলে ফ্রয়েড মনে করেন। 

অধিশান্তা কোন কোন ব্যক্তির ক্ষেত্রে শিথিল, কারুর কারুর ক্ষেত্রে স্বাভাবিক 

আবার কাকুর-কাকর ক্ষেত্রে অস্বাভাবিক কঠোর ও শাস্তিমূলক হয়। সাধারণভাবে 

হয়ত এ পার্থক্যের কারণস্বরূপ বল! যায় যে পিতা-মাতার নিষেধাজ্ঞার কঠোরতা যে 

মাত্রায় হবে, শিশুর অধিশান্তার কঠোরতা ও সেই মাত্রায় হবে কেন না অধিশাস্তার গঠনই 

হচ্ছে পিতা-মাতার নিষেধাজ্ঞাকে অস্তঃক্ষেপিত (17019160) করে। কিন্তু বহু ক্ষেত্রে 

দেখা যায়, টবে পিতা-মাতার নিষেধাজ্ঞার কঠোরতার সঙ্গে অধিশান্তার কঠোরতার যোগা- 

যোগ নেই। অধিশাপ্তা, হয় অনেক বেশী কঠোর, অথবা! অনেক বেশী শিথিল । এর 

উত্তরে কি আমরা একথ। বলতে পারি ঘে বাস্তব নিষেধের কঠোরতার উপর অধিশাস্তার 

কঠোরতা। নির্ভর করে না, করে কঠোরতার বিষয়ীগত (5৮৮)০০1/৩) মূল্যায়নের 

উপর । - অর্থাৎ শিশু পিতা-মাতার নিষেধাজ্ঞা বা শাস্তির কঠোরতাকে যতটা কঠিন বা 

অকণঠিন ভাবে, তার উপর । এর উত্তরে একথাও বল! হয়েছে যে শিশুর নিজন্ব 

ধ্বংসাত্মক প্রবৃত্তিগুলির মাত্রা ও গভীরতার উপর অধিশান্তার কঠোরতা নির্ভর করছে৷ 
অর্থাৎ শিশুর ধ্বংসাত্মক প্রবৃত্তির কঠোরতা! যদি অনেক ৰেশী হয়, তাহলে সে যখন পিতা- 

মাতার সঙ্গে একাত্মীকরণ করছে তখন ধ্বংসাত্মক প্রবৃত্তির মুলে যে মানসিক শক্তি ছিল, 

তা নৰনিগ্িত অধিশান্তার দখলে চলে আসছে এবং অধিশাস্তা সেই শক্তিবলে শক্তিশালী 

হয়ে ওঠে। অধিশাস্তার কঠোরতা এবং শিথিলতাও বহু মানসিক রোগের কার্দীণের একটি 
গুরুত্বপূর্ণ অংশ । 

ই 

সুতরাং দেখা যাচ্ছে, পুরুষশিশু পিতার সঙ্গে একাত্বীকরণ (106161808007 ) 

করে তার ঈতিপাস-জটিলতার সমাধান করে। (মনে রাখতে হবে, এই সকল পন্থা 
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শিশু সচেতন ভাবে গ্রহণ করে না। ) এই ক্ষেত্রে, আরও বহু উপ!দান কার্ধশীল থাকতে 
পারে। আমর সকলেই উভয়কামী (156%58])। এই উভয়কামিতার পরিমাণ 
ব্যক্তিভেদে ভিন্ন ভিন্ন। এই ভিন্নতা জন্মজাত এবং উত্তরাধিকার স্ৃতধে প্রাপ্ত হতে পারে। 
সুতরাং যদি কোন পৃরুষ-শিশুর মধ্যে স্ত্রী-নুলভ মনোভাব অধিক পরিমাণে থাকে, 
তাহলে মাকে পিতার মত ভালবাসবার আকাঙ্খার পরিবর্তে সে পিতার কাছে মেয়ের মত 
ভালবাসা কামনা করতে পারে। এই প্রবণতা পরবর্তট কালে তার স্বাভাবিক যৌন-বস্ত 
নির্বাচন ও ভোগে বাধা দান করতে পারে। সমকামিতার (10200560211 ) 
অনেকগুলি ক্ষেত্রে হয়ত এই ভুল একাত্ীকরণ কাজ কঁরে। পিতার সঙ্গে একাত্মীকরণ ও 
মায়ের প্রতি আসঙ্গ-লিপ্সা আবার আনুষঙ্গিক বহু উপাদানের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হতে পারে। 
যদি কোন শিশু মাতৃহারা হয় এবং পিতা যদি বাবা-মা উভয়ের ন্সেহ দিয়ে তাকে লালন- ৃ 
পালন করে থাকেন, তাহলে পিতার প্রতি তার আসক্তি প্রবলতর হবার সম্ভাবনা রয়েছে। 
মায়ের প্রতি তার ভোগ-লিগ্সা, মাতৃস্থানীয়া আয়া, নার্স, বা পিসি, মাসী ইত্যাদি আত্মীয়- 
স্বজনের প্রতি চালিত হবে। মা যদি স্লেহপ্রবণ ন। হন, যদি কর্কশ, রূঢ় ৰা কটুভাধিনী হন, 
তাহলে সেই মাকে কেন্দ্র করে শিশুর আসজ-লিপ্সা নাও জাগরিত হতে পারে। আবার 
পিতার মৃত্যু বা দীর্ঘকাপ পিতার অন্থপন্থিতি,পিতার ব্যবহার ইত্যাদিও পিতার সঙ্গে একাত্মী- 
করণের পক্ষে বাধা হয়ে দাড়াতে পারে। এই সকল ক্ষেত্রে শিশুর মানসিক পরিণতি 
ঠিক কোন দিকে যাবে, তা আহ্ষঙ্গিক পারিপাশ্থিক বু উপাদান ও শিশুর জন্মগত 
মানসিক প্রবণতার উপর নির্ভর করে। 

এতক্ষণ আমরা পুরুষ শিশুর ক্ষেঞ্জে ঈডিপাসূ-গৃটেষার জটিলতার আলোচনা করেছি। 
নারী-শিশুর ক্ষেত্রে এই ঈডিপাস্-গৃটৈধার আকার, প্রকার, গতিৎপ্রকৃতি অপেক্ষাকৃত 
জটিলতর ও অনেক বেশী গুরুত্বপূর্ণ। কারণ, ফ্রয়েডের মতে, নারী-শিশুর ক্ষেত্র ঈডিপাস- 
গৃট্টষার সমাধান ও অভিযোজনই তার তথাকথিত “' রহস্যময়” ব্যক্তিত্বের ুষ্ঠু ব্যাখ্যা 
প্রদানে সক্ষম। আমর! নিয়ে ফ্রয়েডের মত আলোচন। করছি। 

পুর্বেই বল। হয়েছে যে নারী-পুরুষ নিৰিশেষে প্রত্যেক শিশুর প্রথম ভালবাসার পান্জ 
হচ্ছেন তার মা কিংবা মাতৃঙ্থানীয়া। ই্ীডিপাস-্তরে় আগমনের সঙ্গে পৃকষ-শিশুর 
ভালবাসার পাত্র অপরিৰস্তিত থাকে, কিন্তু নারী-শিশুর ভালবাসার পান্স পরিবন্তিত হয়। 
যৌন-ক্ষেত্রেও নারী -শিশুকে শৈগ্বিক হস্তমৈথুনের হ্থানে %8£1:19] 101655016 এ আসতে হয়। 
নারী-শিশুর ক্ষেত্রে এই ভাল্পোবাসার পানর পরিবর্তন তার মনোজগতের পক্ষে অত্যন্ত 
গুরুত্বপূর্ণ । প্রাকৃ-ঈডিপাস স্তরে নারী-শিশু পৃকব-শিল্তর মতই মায়ের প্রতি অঙ্্রজ। 
তার হস্তমৈথুন কালেও মায়ের প্রতিক্নপকে কেন্দ্র কবেই তার চাহিদার পৃরণ ঘটে। 
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অবশ্য এ সময় নারী-শিশু মাকে পুরষ-লিঙ্গের অধিকারিণী রূপেই কল্পনা করে (19111 

10001৩1)। শিশুর মায়ের প্রতি আসক্তি বহু কারণে পরিবন্তিত হতে পারে-_যেমন, মা 

তাকে যথেষ্ট পরিমাণ দুধ দেন না অথব| নতুন শিশুর আগমনের পরে ম] তাকে পূর্বের স্থায় 
আদর-যত্ব বা! ভালবাসা দেন না। কিন্তু এই সকল পরিস্থিতি পুরুষ ও নারী উভয় 

শিশুর ক্ষেত্রেই ঘটে । এতদ্্সত্বেও পুরুষ-শিল্তর তার মায়ের প্রতি আকর্ষণ বজায় থাকে কিন্তু 

নারী-শিশুর ভালবাসার পাত্র পরিবর্থিত হয়। ফ্রয়েড বলেন, এমন একটি কারণ আমাদের 

সন্ধান করতে হবেঃ যা] কেবলমাজ নারী-শিশুর ক্ষেত্রেই ঘটে এবং যার গভীরতা ও গ্রুত্ 

নারী-শিশুর মায়ের প্রতি আসক্তির পরিবর্তন ঘটাতে সক্ষম। তীর মতে, এই কারণটি 

উপস্থচ্ছেদ-উতকগ্ঠার মধ্যেই খুজে পাওয়] যায়। বয়োবুদ্ধির সঙ্গে নারী-শিশু পৃরুষ শিশুর 
লিঙ্গের সঙ্গে নিজের পার্থক্য অনুভব করতে পাবে এবং নিজের জননেক্িয়ের সঙ্গে যে সকল 

অস্থবিধাসমূহ যুক্ত হয়ে থাকে তাও ক্রমশঃ উপলব্ধি করতে পারে। এই উপলব্ধি 

নরী-শিশুর নিকটে প্রবলরূপে নৈরাশ্টজনক। প্রথমে সে এটিকে তার ব্যক্তিগত ক্ষতি 

বলেই ধরে নেয় কিন্তু ক্রমশ: সে এর জাতিগত স্বরূপ উপলব্ধি করতে পারে। সে পৃরুষ- 

লিঙ্গের অর্ধিকারিনী নয়, এই অনুভূতি তার মনে এক প্রবল ঈর্ধা-বোধের স্থষ্টি করে। 
ফ্রয়েড এর নাম দ্িয়েছেন---[৯51715-07$. নিজের এই প্রবল ক্ষতির জন্য নারী-শিশু 

সম্পূর্ণরূপে তার মাকে দায়ী কবে। ফ্রয়েডের ভাষায় “ণ]ৃ( ৮/৪5 £ 57010011965 1)0%/6৮61, 

[0 01500611010 817915515 (1196 (16 817] 1)0105 176] 1710101)61 7651901151]6 (01 

101 01৪. 76019 & 116%67 (0121%65 1067 [01 11181 0620161109.৮ এই গ্ররুত্বপুর্ণ 

আবিষারই নারী-শিশ্বকে ঈডিপাস-স্তরে উপনীত করে। মাকে নিজের শারীরিক 

হনতার জন্য দায়ী করার পর, স্বভাবতঃই নারী-শিশু পিতার প্রতি আকধিত হয়। সুতরাং 

প্রাক-ঈডিপাস দশায় মায়ের প্রতি তার যে আকাক্ষাগুলি ছিল, তা এখন পিতার প্রতি 

ধাবিত হয়। ফ্রয়েডের মতে, নারী-শিশুর ইডিপাস-দশ! দু'টি প্রতিক্রিয়ার দ্বারা 
পরিচালিত হতে পারে। প্রথমটি হল, পিতার প্রতি আসক্তি এবং ম।তার প্রতি বিরূপ 

মনোভাব-_-এই মানসিক অবস্থাকে স্বীকার করে নেওয়। ; দ্বিতীয়টি হল--নারী-শিশু যেন 

নিজের এই শারীরিক হীনতাকে অন্থীকার করে এবং পর্বের স্তায় আচরণ বজায় রাখে। 

অর্থাৎ পিতাকে ভালৰাসার বস্তরূপে স্বীকার না করে, নিজের পুর্বাবস্থাকেই (09110 

[)09076এর প্রতি আসক্তি ) মেনে চলে। এই মনোভাবই পরবস্তী জীবনে [8185০00- 

1110-991001015,% এর জনক । 

আমনা দেখেছি, পুরুষ-শিশু তার ঈডিপাস-আসক্তি ত্যাগ করে উপন্থচ্ছেদ-আঁশঙ্কায়। 

নাবী-পিশুর ক্ষেত্রে, ঘটনাক্রম বিপরীত। নারী-শিশুর ঈডিপাস-স্তর আরম্ভ হয় 
নিজের উপস্থচ্ছেদেত্ব আবিষ্কারের পর । ফ্রয়েডের ভাষায়, “106 ০0886786100. ০০00- 
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কারণে নারী-শিশু তার ঈডিপাস-অবস্থার হাত থেকে সম্পুর্ণ মুক্তি কখনই পেতে পারে না। 
কেননা, পৃরষ-শিশুর উপস্থচ্ছেদ-আশঙ্কার মত প্রবল কোন ভীতি তার ক্ষেত্রে কার্যকরী 

থাকে না। বরং পিতার নিকট হতে পৃরুষ-লিঙ্গসম্পন্ন সম্তান-লাভের মাধ্যমে নিজের 
শারীরিক হীনতা! দ্র করার ইচ্ছায়, পিতার প্রতি তার আকর্ষণ দীর্ঘদিন বজায় থাকে। 

অনেক পরে, নার-শিশ্ত পিতার প্রতি তার এই আসক্তি অসম্পূর্ণভাবে ত্যাগ করতে পারে। 

পরবর্তী জীবনে, পৃরুষ-সন্তান লাঙের মাধ্যমে তার দীর্ঘদিনের হীনতা-বোধ দুরীভূত হয়। 
সম্ভবতঃ এই কারণে পৃরুষ-শিশুর জন্মে মায়ের আনন্দ এতটা! প্রবল হয়। ফ্রয়েড ৰলেন, 
এই সকল ঘটন] নারী শিশুর অধিশাস্তার গঠনের উপর প্রভাব বিস্তার করতে বাধ্য। 
নারী-শিশুর অধিশাস্তা, পুরুষ-শিশ্তর অধিশাস্তার শ্যায় কঠোর ও স্বাতন্্য-সম্পন্ন কখনই 

হয় না। নার" চরিত্রে ঈর্ধার প্রাধান্তও একটু অধিক | নিজের দৈহিক আকর্ষণের 
উপর তার! যে গুরুত্ব আরোপ করে, তার মুলও তাদের এই প্রাথমিক হীনতা-বোধের মধ্যে 

নিহিত। নারীদের মধ্ো স্বকামের মাত্রাধিক্য থাকায়, ভালবাসা দেওয়া অপেক্ষা ভালবাসা 

পাওয়ার দিকে তাদের আগ্রহ অধিকতর । 

যেখানে নারী-শিশু সহজ ভাবে ঈডিপাস-স্তরে উপনীত হতে পারে শা, সেখানে 

এক প্রতিরক্ষামূলক ব্যক্তিত্বের জন্ম হয়। নারী-শিশু নিজের হীনতা অন্ীকার করে, 
পূর্বের আঁচরণ বজায় রাখে এবং সাধারণ নারীর ভূমিকা গ্রহণ করতে অস্বীকার করে। 

পরিণত বয়সে, এরা অনেকেই বিবাহ করেন না এবং নানান্ বৌদ্ধিক ক্রিয়া-কলাপের 

মাধ্যমে জীবন অতিণাহিত করেন। অনেকে সমকামিতার দিকেও আকধিত হন । 

ফ্রয়েডের মতে, এর পশ্চাতে কোন জন্মগত উপাদান কার্ধকরী থাকার সম্ভাবন! রয়েছে৷ 

নারী-শিশ্তর মনোজগতের এই নকল বিন্ময়কর ও অবিশ্বাস্য তথ্য ফ্রয়েড ও কয়েকজন 

বিখ্যাত মনঃসমীক্ষিকা তাদের রোগিনীদের সমীক্ষাস্থত্রে প্রাপ্ত হন। অতএব, অন্ততঃ 

কয়েকটি ক্ষেত্রে যে এ ধরণের মানসিক বিবর্তন ঘটে, তা সন্দেহাতীত। কিন্তু সাধারণ- 

ভাবে দেখতে গেলে ফ্রয়েড নারী-শিশুর ঈডিপাস-স্তরে উপনীত হওয়ার যে ঘটনাক্রম 

বর্ণনা করেছেন তা কষ্টকল্লিত বলে মনে হয়। প্রথমে ধরা যাক্ নানী-শিশুর নিজের 

লৈঙ্গিক হীনতার আবিষ্কার । ফ্রয়েডের মতে, নারী-শিশু পুরুষ-লিঙ্গের সঙ্গে নিজ-লিঙ্গের 

পার্থক্য অন্গধাবনের ফলে হস্তমৈথুনকালে পুরুষ-লিঙ্গের অধিকতর স্থুখ প্রদানের ক্ষমতা 
ও শ্রেষ্ঠত্বের তুলনায় নিজেকে হীন যনে করে। কিন্তু তথ্যগত ভাবে কি সকল ক্ষেত্রে 

এটি সত্য? জীব মান্ত্রেরইে কতকগুলি যৌন সুখ-ন্থান (৩৫০10920768) আছে। 
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নারী-শিশুর ক্ষেত্রে 0169118 একটি অনুরূপ তীব্র সংবেদনার গ্থান। নিজ-নিজ ক্ষেত্রে, 

নারী ও পৃকষ-শিশত স্ব-স্ব দৈছিক গঠন অনুসারে হুখ লাভে সক্ষম এবং সখ লাভও করে। 

যদি সুখ লাভে কোন বাধা না থাকে, তাহলে অকারণে লৈঙ্জিক-ঈর্ধা কেন জাগবে? 

কোন বস্তরই মুল্য বস্তর জন্য নির্দারিত হয় নাঃ হয় সেই বস্তর আমাদের সুখ প্রদানের 

ক্ষমতার মাধ্যমে । ফ্রয়েডের তত্ব সম্পূর্ণবূপে স্বীকার করতে হলে, আমাদের একথা 
মানতে হয় যে নারী-শিশু পুরুষ-শিশ্তর সঙ্গে একাত্মবোধ করে, পৃরুষ-শিশ্ুর স্থুখকে 

অধিকতর কাম্য বলে অস্থভব করে ও সেই কারণে নিজের অভাব-বোধের জন্য নিজেকে হীন 

নে করে। প্রথমতঃ এর মধ্যে একটা তুলনামূলক মুল্যায়ন রয়েছে, দ্বিতীয়তঃ নিজের 

যৌনস্থথকে হীন মনে করার বোধ রয়েছে । এই দুঃটির কোনটিই সব ক্ষেত্রে সত্য নাও 

হতে পারে । কোন একট! স্থথকে সম্পূর্ণরূপে অনুভব করেই সে স্থখের সঙ্গে অন্ত বুখের 
তুলন] করা যায়। যে সুখ নারী-শিশু ভোগ করেনি, তার শ্রেষ্ঠত্ব সম্বন্ধে সে এতটা 

নিশ্চিত কি করে হল যে তার জন্ত নিজের সর্বাপেক্ষা প্রিয়পান্রকে ত্যাগ করতে 

বিধা বোধ করে নি? বল। যেতে পারে, প্রত্যক্ষ ভাবে ভোগ না করলেও, একাত্নীকরণের 

মাধ্যমে সে স্থথ সে ভোগ করেছে। কিন্ত ভোগ করলেই কি নিজের সুখকে হীন বলে 

মনে হবে? এই বিচার তখনই আসতে পারে যখন পৃকষ-লিঙ্গের দ্বারা প্রাপ্ত স্থখকেই 

শ্রেষ্ঠ বলে স্বীকার করে নেওয়া হয়ে থাকে । নইলে, দু'টো স্থখ ছু'টে! বিশেষ ধরণের 

স্থখ মাআ্জ। একথ| অবশ্য বল যায়, শিশু কোন্ স্খকে শ্রেষ্ঠ বলে মনে করবে, 

তা নির্ভর করছে, তার চাহিদার উপর। যে নারী-শিশু পৃকুষ-লিঙ্গের মাধ্যমে প্রাপ্ত 

স্থথকে অধিকতর স্থথকর বলে মনে -করে এবং অন্ুরূপটি কামনা করে, তার ক্ষেত্রে 
লৈঙ্গিক-ঈর্ধা এবং হীশনতা-বোধ জন্মাতে পারে। কিন্তু যে নারী-শিশু নিজের স্থুথটা 

কাম্য বলে মনে করে, তার ক্ষেত্রে এই ইর্ধা-বোধ নাও জন্মাতে পারে। মেয়েরা 

অনেক ক্ষেত্রে নিজেদের পুরুষ অপেক্ষ। হীন মনে করতে পারে কিন্তু তার কারণ তাদের 

লৈঙ্গিক হীনতা-বোধের মধ্যে নাও নিহিত থাকতে পারে । পৃথিবীতে সভ্যতা নিধি- 

শেষে সকল সমাজেই পুরুষর! অধিকতর সুখ, স্থবিধ। ও মুল্য পেয়ে থাকে । মেয়েদের 

ক্ষেত্রে এগুলে৷ অপেক্ষাকৃত কম । জন্ম থেকেই নারী ও পুরুষের মধ্যে পার্থক্য কর] হয়ে 

থাকে । ভারতবর্ষে অন্ততঃ স্ুদীর্ঘকালের ইতিহাস পর্যালোচনা করলেই একথার সত্যতা 

প্রমাণিত হবে। এমন কি বর্তমান যুগের সমাজ-সংস্কৃতি ও সভ্যতা নিবিশেষে নারীদের 

পুরুষ অপেক্ষা নিয় স্থানই দেওয়া! হয়ে থাকে। স্থতরাং এই হীনতা-বোধ কতট। 
তার শারীরিক হীনতা-বোধ থেকে উৎপন্ন, এবং কতট। সামাজিক ব্যবহার- 
বৈষম্যের পৃর্থীভূত ফল, সেটা সম্ভবতঃ বিচারের দাবী রাখে। বহির্জগতের মূল্যায়নের 
উদ্ধে উঠতে পারার জন্য ক্ষমতাশালী, সবল ও পরিণত অহমেব প্রয়োজন । শিশুর ক্ষেতে 
অহম্ অপরিণত ও ছুর্বল। তাছাড়া, সমস্ত হীনতা-বোধের ধারণাটিই সমাজ উড়ূত। 
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বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে নারীর শরীরে যৌনন্থথের স্থান বৃদ্ধি পায় এবং পৃরুষ অপেক্ষা নারীর 
যৌন-হ্থখ-ৰোধের বৈচিত্র্য ও বিস্তার অনেক বেশী, এ কথ! প্রায় ত্বীরূত সত্য। দৈহিক 
শক্তিতে অবশ্য নারী পুকষ অপেক্ষা হীন এৰং জীবনের বহু ক্ষেত্রে, বহু অবস্থায় 
পুরুষের উপর নির্ভরশীল । ক্রমশঃ বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে নারী তা উপলদ্ধি করতে পারে। 

যদি এই অবস্থা সে সহজভাবে গ্রহণ করতে পারে, তাহলে তার বাক্তিত্ব সহজ ও 

স্বাভাবিক ভাবে গডে উঠতে পারে। যে সকল ক্ষেত্রে নারী এই তথাকথিত নীচু অবস্থা 

অথবা পুরুষের প্রতি তার নির্ভরশীলতা সহজভাবে গ্রহণ করতে পারে না এবং নিজেই 

পুরুষ হয়ে উঠতে চায়__সে ক্ষেত্রে তার ৰ্যক্তিত্বে বিকৃতি দেখা দেবার সম্ভাবনা থাকে। 

ডঃ তরুণচন্দ্র সিংহের মতে, ঈডিপাস-অবস্থা সম্বন্ধে ফ্রয়েডের মত সম্পূর্ণরূপে 

হ্বীকার্ধ নয়_ৰিশেষ করে নারী-শিশুর ক্ষেত্রে.তিনি যে বর্ণনা দিয়েছেন, তা সম্পূর্ণ- 

সমর্থনযোগ্য নয়। তিনি এক বিকল্প সমাধান উত্থাপন করেছেন। তিনি বলেন, ইঁডিপাস- 

অবস্থার মূল ছু'টি বৈশিষ্ট হল--(১) বিপরীত লিঙ্গের জনয়িতার প্রতি আসক্তি এবং (২) 
প্রতিদ্ন্বীর প্রতি আক্রোশ। অতি শৈশবাবস্থা থেকেই শিশ্তর মাতা কিংবা মাতৃ- 

স্থানীয়ার প্রতি আসক্তি এবং সেই আসক্তির পথে যে কোন প্রতিদ্বন্দীর প্রতি আক্রোশ 

লক্ষ্য করা যায়। 9101178 11815 অথবা ভাই-বোনেদের প্রতি ঈর্ধা এর প্রকুষ্ট 

উদ্াহরণ। ইডিপাঁপ-গুটৈষার আগমনের বহু পুর্বেই এই ইর্ধার প্রকাশ স্ম্পষ্টক্ূপে 
লক্ষ্য করা যায়। ইডিপাঁস-অবস্থায় পিতা বা পিতৃস্থানীয়ের প্রতি যে ঈর্ধা তার সঙ্গে এই 

ঈর্ধার গুণগত কোন প্রভেদ নেই । ভঃ সিংহের ভাষায়, [1786 1090 0991) ৪1610 

(8০6 209 58011) 01901700156 1986916 0০(৮/691) 016 (ড/0 ৪১ 6, 0015 80186 

01061917969 01126 26 10061992010 216 1০001) 1]. (1)9 2192. 01 00118 01 10685 

00101790090 911) 019 5610010961168 & 617011015 01 106 & 11816 9100. 2170 

6161 60755510105 10 (176 18661 [01)856১ অর্থাৎ প্রাক-ঈীডিপাস স্তরের আক্রমমূলক 

মনোবৃত্তির মধ্যে কোন গুণগত পার্থক্য আছে বলে তিনি মনে করেন না। পার্থকাটি 

শুধু মানসিক ০০92/6015 এর ক্ষেত্রে। শিশুর বয়োবুদ্ধির সঙ্গে এবং বাস্তবের সঙ্গে 

স্পর্শের ফলে তার বৃত্তি, প্রবণতা ও ব্যবহারের মধ্যে ধীরে ধীরে পরিবর্তন স্চিত হতে 

থাকে । অতি শৈশব থেকেই শিশুকে পরিষ্কার*্পরিচ্ছর্নতা সম্বন্ধে শিক্ষা ও অল্ল-সন্প 

সামাজিক শিক্ষাও দেওয়া হতে থাকে। ঈডিপাস-গুটৈঝাোর আগমনের বন্ছপূর্ব থেকেই 
শিশুর মনে শান্তি সম্পর্কে ভীতি দেখা দিতে ও প্রকাশ পেতে পারে। “0681 01 01681 

০01 00019010610 19 00961510904 1100) [91115 68115 0859 01 116. 1618 1001 
09981016 €০ 1001086 81 91110 986 11310 101 80০1 0100618081)0176,,.,,, 

13915011708 ৫০ 09101108 ০1 016 86৮-018210 219 8180 16810110060 & (6861) (01৩ 
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81691060৮10) 001115101061065 ০০১১, /১15 ৮০ 1091160১ (11617, (0 11010 11186 (10৩ 

০8901801910 (11৬2 100901565 01) 05011085 %%1818৩5 01 2 00110 ?” অবশ্ট এ 

কথা ন্মর্তব্য ঘে ডঃ সিংহের “উপস্থচ্ছেদ-ভীতির” ধারণ! ফ্রয়েডের ধারণা থেকে কিছুটা 

পৃথক | ডঃ সিংহের মতে-_-9978196101) 1010, ৫6018] ০01 01101851708 ৪17- 

0178 ০9028106160 ৬৪109015118 116 [616 ৪5 2 105$$.” এবং এই ধরণের যে 

কোন প্রবল ক্ষতির আশঙ্কা নিজ্জান-মনে উপস্থচ্ছেদের ধারণার সঙ্গে যুক্ত । তার 

মতে, অধিশান্তার গঠন, যা ফ্রয়েডের মতে উপস্থচ্ছেদ-ভীতির প্রত্যক্ষ ফল, সম্পূর্ণরূপে 

উপস্থছেদ-ভীতির উপর নির্ভর করেনা | এরপ দৃষ্াস্ত বিরল নয় যেখানে পিতা-মাতার 

নিকট হতে রূঢ় ও কঠোর ব্যবহার প্রাপ্ত শিশুর অধিশান্তা অনুরূপ কঠোর নয়, আবার 

ন্েহপুর্ণ, কোমল ব্যবহার প্রাপ্ত শিশুর অধিশাস্তা অতিশয় কঠোর। ডঃ গিবীন্রশেখর 

বন্থর মতে, উপস্থছেদের-ভীতির কারণ হচ্ছে অবদমিত উপস্থচ্ছেদ-ইচ্ছা । এই উপস্থচ্ছেদ- 
ইচ্ছা শিশুর নিক্ষিয়তা বা 72831$10)র ইচ্ছা--ষা অতি শৈশব-কাল থেকে অবদমিত 

হয়ে আসছে । 05891180101) 1111981, 01761610916, 08181)0( 06 209০619060 25 £ 

[01০00 07 020119905-901010165. 4১11 0180 081 06 5410 19 01186 £740811 

01)6 0171580 01 00151000610 881175 91061 181085 ৮/10) 006 21001) & 06%০- 

10701060001 01)8 ০0110 ৮/10101) 8615 ৪ 01091 0111] 17) 0006: 020119009-36226.57 

নারী-শিশুর ক্ষেত্রে ঈডিপাস-স্তরের আগমনের যে বর্ণন। ফ্রয়েড দিয়েছেন, ডঃ সিংহের 

মতে, মনঃদমীক্ষণের ক্ষেত্রে তা সব সময় সত্য বলে প্রমাণিত হচ্ছে না। লৈঙ্গিক- 

ঈর্ষা অনেক মেয়ের মধ্যে পাওয়। যায়, “০1 2০004) 210915515 11 15 1)0% 10111) 

(0 ০৪ 35010016001 59716 (0 69০6 0])৩ 01191)56 11) 55101011078 016 ০1010 

0 005 ০916০০11959 0010 1)91 100901)61 (01861801161 85 9085064 0৮ 

7169০, তার মতে, আমাদের জীবনের বিভিন্ন ক্রিয়া-কলাপ, ব্যক্তির সঙ্গে ব্যক্তির 

সম্পর্ক ইত্যাদি বহুলাংশে আমাদের শারশীবিক এবং মানসিক অবস্থা, বা প্রবণতীর দ্বার) 

নিযস্ত্ি হয়। এই নিয়ন্ত্রণের ক্ষেত্রে দৈহিক প্রবণতার স্থান কম গুরুতপূর্ণ নয়। এমন বনু 
পরিবার রয়েছে যেখানে অতি অল্প বয়স থেকে ম৷ ও মেয়ে এবং পিতা ও পুত্রের মধ্যে অতি- 

শয় গ্রীতিপুর্ণ সম্পর্ক বর্তমান রয়েছে । মনঃসমীক্ষণ কালে অবশ্য প্রায় প্রতিটি সম্পর্কের মধ্যে 
উভয়বলতা! (80915815096) এর প্রমাণ পাওয়া যায়, কিন্তু তার জন্ত যে পিতা-পুত্র ও 

মা-মেয়ের সম্পর্কের বিরোধিতাকে সাধারণ নিয়মরূপে মেনে নিতে হবে-_তা। সমর্থন- 

যোগ্য নয়। সন্তানদের মধ্যে পিতার কন্ার প্রতি এবং মায়ের পুত্রের প্রতি আসক্তি বহ- 

লাংশে আমাদের জৈৰিক-প্রৰণতার (91010981991 160600)) দ্বার! নিয়ন্ত্রিত বলে তিনি 

মনে করেম। কোন শিশুষ্ই পিতা কিংবা মাতার প্রতি আকধিত হৰে না যদি পিতা- 

মাতা তার প্রতি ন্ষেহশীল ব্যবহার প্রদর্শন ন! করেন অথবা অতিশয় কঠোর, শাস্তিগ্রবণ 
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ও নির্দয় ছন। শিশুর প্রাথমিক চাহিদা হচ্ছে তার প্রয়োজনের তৃপ্তি। যেহেতু মা বা 
মাতৃস্থানীয়া৷ তার সেই প্রয়োজনগুলি মেটান, সুতরাং শিশুর প্রথম আকর্ষণ মায়ের 

প্রতি। ক্রমশঃ শিশুর চাহিদার সঙ্গে মানসিক চাহিদা, যথা প্রশংসা পাবার ইচ্ছা, 

মূল্য পাঁবার ইচ্ছা, ন্বেহ, ভালবাসা পাবার ইচ্ছাও যুক্ত হতে থাকে । এই চাহিদার 

কেন্দ্র প্রথমে তার পিতা-মাতাই হন। শিশুর এই সকল চাহিদা যদি পিতা-মাতার 

নিকট হতে তৃপ্তি লাভ না কবে অথবা যদি বিপরীত ব্যবহার প্রাপ্ত হয়, তাহলে 

ব্যবহারকারীর প্রতি শিশুর আকর্ষণ বজায় থাকে না, অথবা শিশু তার প্রতি আকধিত 

হয় না। নিজেদের জৈবিক-প্রবণতা৷ অনুদারে পিতার] কন্তার প্রতি এবং মাতার! পুত্রের 

প্রতি অধিকতর গ্রেহ-ভালবাসা অনুভব ও প্রদর্শন করে থাকেন। সুতরাং শিশু যেহেতু 

বিপরীত লিঙ্গের জনয়িতার নিকট হতে অধিক পরিমাণে মুল্য ও স্রেহ-ভালবাসা পেয়ে 

থকে, পেহেতু ইডিপাস-ন্তবে তার ইচ্ছাগুলি বিপরীত জনয়িতার প্রতি ধাবিত হয়। 

ডঃ সিংহের মতে, উঈডিপাস-গৃটিষার নির্ধারণে অন্য একটি গুকত্বপৃর্ণ উপাদান 

কার্ধকরী-_ত! হচ্ছে আমাদের উভয়কাম-প্রবণত বা 196081115. প্রতি পুকষের মধ্যে 
নারীত্ব ও নারীর মধ্যে পুকষত্বের শারীরিক ও মানসিক উপাদান রয়েছে। ব্যক্তিত্বের 

পূর্ণ ও সুষ্ঠ বিকাশ নির্ভর করে এই ছুই বিপরীত মানসিকতার সহজ ও দ্বাভাবিক 

বিকাশের মধো । যৌন-সুখও পরিপূর্ণ ভাবে ভোগ কর! তখনই সম্ভব, যখন নারী ও 

পৃুকষ পরম্পরের সঙ্গে একাত্ম হয়ে পরস্পরের স্থখ-ভোগে সক্ষম হবেন। আমাদের এই 
উভয়কামিতার জন্য বিপরীত লিঙ্গের শিশুর সঙ্গে একাত্মীকরণ সহজতর হয়। কারণ 

বিপরীত লিঙ্গের শিশুর সঙ্গে একাতআ্ীকরণের ফলে আমাদের উভয়কামিতার বিপরীত 
ংশটি তৃপ্ত হয়-_-অর্থা পৃত্রের সঙ্গে একাতীকরণের ফলে মায়ের মধ্যে যে পুরু 

(195০0110115 & ৯০651) রয়েছে তা তৃপ্ত হয় এবং পিতার ক্ষেত্রে কনার সঙ্গে 

একাত্মীকরণের ফলে তার নারীত্ব (677117171 ও 702551$6 0681795) তৃপ্ত হয়। সুতরাং 

পিতা-মাতা বিপরীত লিঙ্গের শিশুর প্রতি অধিকতর শু গভীবরতর স্নেহ অনুভব করেন এবং 
এই ল্লেছের প্রদর্শনের ফলে শিশুও বিপরীত লিঙ্গের জনয়িতার প্রতি আকধিত হয়। 
ডঃ পিংহের ভাষায়, *[1)৩ ০1110 0111)6 001905166 967. 0)89 8015 9৪ ৪ 715858170 

৪801100109 0. 11010) 0116 10816171 (6615 019816 8168011106101, প)6 01110 

৪15০ 1691179 €০ 169190190 60 (9 91960181 86190101161 111 01061100653 ০1 

17101) 076 ০011110 7130 11109 568151 1016250016 79 1061111608161011 1011 0116 

[21617 01 06 910799166 56%. 101 01) 5810)0 1985011.+ 

অতএব, দেখা ঘাচ্ছে, ইডিপাস-গুটেবার কারণ সম্পর্কে এই দুই মনঃসমীক্ষক 

এক মত নন, যদিও তার অস্তিত্ব ও গুরুত্ব সম্বন্ধে ছু'জনেই একমত । ছু'্জনের বর্ণনাই 
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মনঃসমীক্ষায় প্রাপ্ত তথোর উপর নির্ভর । সম্ভবতঃ লিবিডোর বিবর্তনের এই স্তর সম্পর্কে 

আরও অনেক অন্ুদন্ধানের প্রয়োজন রয়েছে। জৈবিক-প্রবণতাকে ঈভিপাস-গুটৈষার 

কারণ বা একটি কারণরূপে স্বীকার করা, ফ্রয়েডের মতে, প্রশ্থটির অতিশয় সরলীকরণ। 
অপরদিকে, তিনি নিজে যে জটিল তত্ব প্রচার করেছেন, তার সম্পুর্ণ সমর্থনও পাওয়া 

যায় না। ভবিষ্যতের" গভীরতর অনুসন্ধান হয়ত আমাদের এ বিষয়ে কিছুটা অস্তর্ঘ টি 

দনে সাহায্য করবে। 

ঈডিপাস-গৃটৈষার খন্থ উদাহরণ বিভিন্ন দেশের রূপকথা, পুরাণের কথা, কাব্য- 
সাহিত্য ও বনুৰিধ আচার-অনুষ্ঠানের মাধ্যমে পাওয়া যায়। এখনও পর্যস্ত যে সকল 

নৃতাত্বিক ( 21011)0919010951091 ) তথ্য সংগ্রহ কর হয়েছে, সেগুলি প্রত্যেক সভাতায় 

কোন না কোন রূপে ঈডিপাস-গুটৈষার অস্তিত্ব প্রমাণ করে। ফ্রয়েড তার **[01600 

৪10 4০০০৮ গ্রন্থে বিভিন্ন আদিম জাতির £০016) এর. প্রতি আপাতবিরোধী ও 

অব্যাখ্যাত ৰ্যবহারগুলিকে তার ইডিপাস-গুটেযার মাধ্যমে এক কুষ্ঠ ব্যাখ্য। প্রদান 
করেছেন। তিনি দেখিয়েছেন, 7001 হচ্ছে লাধারণভাবে পিতার প্রতীক। যে 

জাতির যে 101900, তাদের মেই [9670 (19150 সাধারণতঃ কোন বিশেষ জাতির 

জন্ত হয়) মারা নিষিদ্ধ এবং যে যে জাতির সেই এক 19910 তাদের মধ্যে বিবাহ 

নাষদ্ধ। এই প্রথার মুল কারণ পিতার প্রত শিশুর যে ধ্বংসাত্মক প্রবৃত্তি তাকে সামাজিক 

নিয়মের মাধ্যমে বাধা দান কর1। দ্বিতীয় প্রথার মাধ্যমে 0095 বা সেই একই দলের 

লোকেদের মধ্যে দৈহিক সম্পর্ক নিষিদ্ধ করা হয়েছে। ফ্রয়েডের মতে এই বাধাগুলির 

মাধ্যমেই প্রমাণিত হয় যে, এই প্রবৃত্বিগুলি মানব-মনে ক্রিয়াশীল । তার নিজের ভাষায়-_ 

“106 19৬ 9119 001010$ 106) (০ 0০09 ৬1786 01511 119011)015 117011116 (10510) 

49 0০, 180 08001610৩11 0010165 & 01091018105, 10 11105 5009110009 

(01 0106 18৬ 10 010171016 & 0010151),..---2, 1109062 ০? 85501175100, (11৩- 

106016, 1010 01)6 16591 [10181016101 01 1009650 008 (13616 15 2 18910181 

8/618101) 6০ 10009, %/6 00800 1861)61 (0 89501076 (1086 00616 19 ৪ 10908191] 

1090100110 (8০০1 ০0110 & 0096 1618 15001655895 16 16 ৫0968 ৪০, 09০8৪86 

০01111250 12851) 108৮৩ 901006 (0 (1)5 ০0001008101) (1186 (106 58019906101 01 

(0595 08018) 10901001815 06110061009] 00 006 £606181 106619869 01 890160). 

বিশেষ ধিশেষ উৎসবে (০1৩0]কে হত্যা করা, তারপরে শোক পালনকরা ও 
শেষে আনন্দে গ1 ভাসিয়ে দেওয়ার প্রথাটিও ঈডিপাঁস-গৃটেষার আলোকে ব্যাখ্যা সাপেক্ষ । 

নির্জান-মনে অবদমিত পিতান প্রতি ক্রোধ ও রাগ সামাজিকভাবে বিশেষ বিশেষ দিনে 
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1০0610কে হত্যা করার মধ্য দিয়ে প্রকাশিত হয়। কিন্তু এই ক্রোধ-্প্রকাশের পর, 

পিতার প্রতি ভালে। লাগ৷ বা ভালৰাসার ইচ্ছাগুলি প্রবল হয়ে ওঠে-_তাই শোকপালন। 

অবশেষে, ইচ্ছাপুরণের আনলে গ! ভাসিয়ে ফেওয়া। 

আমাদের তথাকথিত সভ্য সমাজেও নানান্ প্রথার মাধ্যমে ঈড্রিপাস-গৃট়ৈযার ইঙ্গিত 

মেপপে, যেমন, কন্যাকে মা ও পৃত্রকে বাধা “বলে সম্বোধন করা। উত্তর প্রদ্দেশের এক 
বিশেষ ব্রাক্ষণ লম্প্রদায়ের মধ্যে প্রথম পুত্রের নাঁমোচ্চাবণ নিবিদ্ধ-_তাতে নাকি তার 

আয়ক্ষয় হয়। ( স্বামীর নামোচ্চারণ নিষিদ্ধ_-পৃত্রের নামোচ্চারণ নিষিদ্ধ একই 
কারণণ। নিজ্ঞান-মনে স্বামী পিতার প্রতীক |) এ একই প্রদেশে এক প্রচলিত বিশ্বাস 

যে মায়ের শরীরের দৈর্ঘ ছেলের কাধ পর্যস্ত হওয়াটা শুভ। এইগুলির পশ্চাতে ঈডিপাস- 

প্রবণতার উকি-ঝু"কি ধরতে পারা কঠিন নয়। এছাডা নানাম্ পৃুজো-পার্বন, ব্রতকথা 

ইত্যাদির মাধামে এ সম্পর্কে বহু গুরুত্বপূর্ণ তথ্য আবিফার করায় সম্ভাবনা বর্তমান । 

যৌন-বস্ত নিবাচনে অৰদমিত ঈডিপাস-কামন। গুরুত্বপূর্ণ প্রভাব বিস্তার করে। 
সাধারণভাবে, .পুরুষর! তাদের স্ত্রীর মধ্যে এক মাতৃর্ূপও সন্ধান করেন এবং নারীরা 
তাদের স্বামীর মধ্যে পিতার ভাবর্ধপের সন্ধান করেন। স্ত্রীর প্রতি স্বামীর চাহিদা অনেক 

ক্ষেত্রে তার মনে তার মায়ের ভাবরূপের নিকট তার চাহিদার দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হতে পারে। 

বহু পুরুষের দাবী থাকে, স্ত্রী তাকে দেখবে, সেবা-স্ুশ্রযা করবে, যত্ব করবে, স্থবিধে- 
অস্থবিধের দিকে লক্ষ্য রাখবে ইত্যাদি । অবশ্য তার সঙ্গে বযস্কজনোচিত অন্তান্ত 

চাছিদাঁও মুক্ত থাকে । স্ত্রীর প্রতি মাতৃম্থলভ চাছিদা কতটা হুবে--সেট। নির্ভর করে 

তার শৈশব উঈডিপাস-গুটেধার সমাধানের উপর। শিশু যদি ক্রমশঃ বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে 

মায়ের প্রতি তার আকর্ষণের স্বরূপ অনুধাবন করে, সেই গণ্ভী থেকে মুক্ত হয়ে পরিপুর্ণ 
বয়স্ক পুরুষের ছখভোগে সক্ষম হয়, তাহলে স্ত্রীর নিকট তার মাতৃহুলভ চাহিদার পরিমাণ 

কমহবে। আর যদি বয়োবুদ্ধির পরও এ চাহিদাই প্রধান হয়ে মানপিক চাহিদাগুলিকে 

নিয়ন্রণ করে চলতে থাকে তাহলে অবস্থা ভীতিকর “হয়ে ওঠে কেনন। তাহলে স্ত্রীদের 
চাহ্দা-তৃপ্তির উপায় ছারিয়ে যায়। 



সংকলন 

শিশুর ক্রমবিকাশ 

দীপা্ধি বন্ছু 

, প্রায় চক্পিশ সপ্তাহ ধরে একটি জীব-কোষ মাতৃজঠরে থেকে মাতৃ-দেছরস আহরণ 

করে একটি শিশ্ততে পরিণত হয়। সম্ভজাত শিশ্ত একটি অসহায় জীব। কান্না এবং 

তারপর চোষার ক্ষমতার অভিব্যক্তির মধ্য দিয়ে তার জীবনের সাথে মোকাবিলা শুরু হয়। 

ধীরে ধীরে তাত শরীর ও মনের বিকাশ ঘটতে থাকে ও নান। ক্ষমতার অভিব্যক্তি হয়। 

দেহে ও মনে একটি স্বাভাবিক স্থস্থ শিশুর বিকাশ ধাপে-ধাপে কিভাবে ঘটে তা মনো- 

বিজ্ঞানের পর্যবেক্ষণের বিষয়বস্ত । কারণ মনোবিজ্ঞানীদের অনুসন্ধানে দেখা গেছে যে 

শিশুর পাঁচ বছর পর্যস্ত স্বাভাবিক বিকাশ ধারার উপরই তার ভবিষ্যৎ ব্যক্তিত্বের রূপ ও 

মানসিক স্বাস্থ্য বুলাংশে নির্ভর করে । এই কারণেই ম্বাভাবিক ও সুস্থ শিশুর বিকাশধার' 
সম্বন্ধে আমাদের সকলেরই অবহিত হুওয়৷ দরকার । নিচে এই বিকাশধান্রার একটি 

তালিক। দেওয়া হলো । এটি মনোরোগ-চিকিৎসক ৪6119 01)658 লিখিত একটি 

প্রবন্ধের অন্তর্ভূক্ত স্বাভাবিক শিশুর আচরণের তালিকার ( [8170 10381105 ০1 [07709] 

99108%1001 [9$610912151)0) সংক্ষিপুসার । প্রবন্ধটি 50502019161)61)91%6 168 

8০০1০ 91 [9501)1905 (12016915-0515652)81) &০ 091১181) ; 1967) নামক পুষ্তকে 

প্রকাশিত। 

৪ সপ্তাহের নিচে বয়স :- 

চিত হয়ে শুয়ে হামাগুড়ির ভঙ্গীতে হাত-পা নাড়া-চাড়া৷ করতে পারে । উপুড় করে 

রাখলে মাথা! এদিক ওদিক নাড়াতে পারে । ঝুমুঝুমি বা অন্থরূপ কিছুর শবে সাড়া দেয়। 

ক্ষণিকের জন্য আশে-পাশের লোকজন ব৷ বস্তসামগ্রীর নড়াচড়া লক্ষ্য করতে পারে। গলা 
দিয়ে অল্প-অল্প বৈশিষ্ট্যহীন আওয়াজ বের করে। কাদলে কোলে তুলে নিলে চুপ করে। 

৪ সপ্তাহ বয়স £_-- 

হাত মৃঠি করতে পারে । কয়েক সেকেত্ডের জন্য'মাথা! সোজা করে রাখতে পারে। 
চলমান কোন ব্যক্তি বা বস্তর প্রতি নজর রাখতে পারে। গ.--গ.--গ. ইত্যাদি ধ্বনি 
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করে। কাছে কেউ এসে দাঁড়ালে বা ঝুঁকে পড়লে চুপকরে। কেউ কথা বললে লক্ষ্য 

করে। 

১৬ সপ্তাহ বয়স £-- 

ঘাড় শক্ত হয়। মাথা সোজা করে রাখতে পারে। উপুড় করে দিলে মাথা ৯** 

ডিগ্রী অনুরূপ উচু করে তুলতে পারে। সামনে কোন জিনিষ আস্তে আস্তে নড়া-চড়া 

করলে তার প্রতি ভালোভাবেই নজর রাখতে পারে। বিছানায় শুইয়ে দিয়ে উপরে 

ঝুমঝুমি জাতীয় কোন জিনিস ঝুলিয়ে দিলে হাত দিয়ে তা ধরবার চেষ্টা করে। খিল্খিল্ 

করে হাসতে পারে। কিছু সময় ধরে উ--উ--উ--, আ-আ-আ- ইত্যাদি ধ্বনি 
করতে পারে। অন্য কারুর হাসিতে সাড়! দিতে পারে। অপরিচিত পরিস্থিতি ও 

পরিৰেশ বৃনতে পারে। 

২৮ সপ্তাহ ৰয়স £_- 

সামনের দিকে ঝুকে পড়ে হাতের উপর ভর রেখে বসতে পারে। দাড় করিয়ে 

ধরে রাখলে লাফাতে শ্তরু করে। হাত বাড়িয়ে খেলন। ধরে। ঝুমঝুমি ধরে বাঁকাতে 

চেষ্টা করে । কীদবার সময় মু-মৃ-ম্ ধ্বনি করে। বিভিন্ন হ্বরবর্ণমূলক ধ্বনিও করতে 

পারে। পায়ের বুড়ো আঙ্গুল মুখে দেয়। মুখের সামনে আয়না ধরলে তার উপর 

চাপভডাতে থাকে । 

৪০ সপ্তাহ বয়স £-- 

এক এক৷ সহজভাবে বসে থাকতে পারে। হামাগুড়ি দেয়। কিছু ধরে নিজে 

নিজেই উঠে দাড়ায় । আকি-বৃকি দেবার মত হাতের ভঙ্গী করতে পারে । দ্দা-_দ্দা-_দ্দা 

শব করতে পারে। নিজের নাম ধরে ডাকলে সাড়া দেয়। দুধের বোতল ধরে খেতে 

পারে। ওর সঙ্গে কেউ খেল। করলে তাতে যোগ দেয়। 

৫২ সপ্তাহ বয়স :__ 

অন্ত কাকুর হাত ধরে হাটতে পারে অল্পক্ষণের জন্য দাড়াতে পারে। কিছু প্রকাশ 
করার জন্য অর্থহীন শব করে। কেউ চাইলে নিজের থেলন] অন্থকে দেয়। জামা-কাপড় 
পরাবার সময় লহযোগিতা৷ করে। 

১৫ মাস বয়ল £স্ 

টলতে টলতে ছাটতে পারে। হামাগুড়ি দিয়ে সিড়ি উঠতে পারে। ৩-৫টা 
অর্থপূর্ণ শব ব্যবহার করতে পারে । বইয়ের কোন ছবি দেখালে তার উপর চাপড়াতে 
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থাকে । নিজের চাহিদা প্রকাশ করে। খেলার ছলে বা অপহন্দ হলে জিনিষ-পঞ্জ ছু'ডে 

মারে। 

১৮য়াস বয়স £-_ 

ভালোভাবেই হাটতে পারে। অন্যের হাত ধরে সিডি উঠতে পারে । বল ছুঁডে 

মারতে পারে। পেন্সিল ৰা চক দিয়ে জকি-বুকি দেয়। নিজের নাম বলতে পারে। 

প্রায় ১০ট। অর্থপৃর্ণ শব ব্যবহার করতে পারে । ছবিতে পরিচিত জিনিস দেখাতে পাবে। 

খুব সাধারণ নির্দেশ যেমন “মাকে গ্লাসটা দাও”, বা “টেবিলের উপর বল রাখ -_ইত্যাদি 

পালন করতে পারে। কিছু-কিছু খাবার ফেলে ছেডে নিজে নিজে খেতে পারে। নিজের 

পুতুল কোলে তুলে নিয়ে আদর করে। 

২ বছর বয় ৪. ূ 

না পড়ে ভালোভাবে দৌড়াতে পারে। বড় বল প] দিয়ে মারে। একা একা সি'ডি 

উঠতে বা নামতে পাঁরে। ট্রেনের অনুকরণে দিয়াশলাইয়ের বাঝ্স বা &ঁ জাতীয় জিনিষ 

পর পর সাজায়। দেখে দেখে খাড়া বা গোলমত দাগ দিতে পারে। তিনটি শব্ধ 

ব্যবহার করে বাক্য বলতে পারে। সাধারণ নির্দেশ পালন করে। টেনে জামা খুলতে 

পারে। ঘর-সংসারের কাজের অনুকরণ করে হাডি, কডা, খুস্তি ইত্যাদি দিয়ে রান্না- 

বাটি বা পুতুল খেলে । নিঞেকে নিজের নাম বলে উল্লেখ করে। 

৩ বছর বয়স £-- 

তিন চাকার সাইকেল চড়তে পারে । নিচের সিড়ি থেকে লাফ দেয়। একের পর 
অন্য পা ব্যবহার করে সিড়ি উঠতে পারে। ৯-১০ট1 কাঠের টুকরে। ৰা এ জাতীয় কোন 

জিনিষ পর-পর স্তন্তের মত করে সাজাতে পারে। গোল এবং ক্রুশ চিহ্ন অন্গকরণ করে 

আঁকতে পারে। নিজে ছেলে না মেয়ে তা বলতে পারে। বহুবচন ব্যবহার করে। 

বইয়ের পরিচিত ছবির বিষয়বন্ত বর্ণনা করতে পারে । নিজে নিজে ভূত্কে। পরে। জামার 

ৰোতাম খুলতে পারে। ভালোভাবে নিজের হাতে খেতে পারে । 

৪ বছর বয়স £-- 

এক পদক্ষেপে এক সিঁড়ি নামতে পারে । এক পায়ে ৪ থেকে ৮ সেকেও দাড়ায়। 

'চাঁর সংখ্যা পর্যস্ত কেউ বললে তার পুনরাবৃত্তি করতে পারে। তিনটি জিনিষ দেখিয়ে 

দেখিয়ে গুনূতে পারে। রংয়ের নাম ঠিকমত বলতে পারে। উপরে", নীচে”, “মধ্যে” 
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“সামনে” “পিছনে? এবং পাশে, এগুলি বুঝতে পারে। নিজে নিজে দাত মাজতে 

মুখ ধূতে ও মৃছতে পারে। অপর শিশুদের সঙ্গে মিলেমিশে খেলা করে। 

৫ বছর বয়স ;-_ 
একের পর অন্ত প৷ দিয়ে লাফাতে পারে। পায়খান। ও প্রত্রাবের উপর সম্পূর্ণ 

নিয়ন্রণ হয়। চতুষ্কোন আঁকতে পারে। দেখে বোঝা যায় এমনভাবে মাথা, হাত, পা 

ইত্যাদি অ্-প্রত্যঙ্গসহ মানুষের ছবি আঁকতে পারে । ১০টা জিনিষ নিভু'লভাবে গুনতে 
পারে। প্রচলিত মুদ্রা চিনতে পারে। বুঝতে না পারলে" শব্ের অর্থ জিজ্ঞাসা করে। 

জামা, প্যান্ট ইত্যাদি নিজে নিজে পড়তে ও খুলতে পারে। কিছু কিছু বর্ণ লিখতে 
পারে। প্রতিষোগিতামলক খেলাধূলা করতে পাবে। 



একটি অব গ্রক্ষোভবাদ সম্বন্ধে অজিভাবন (৩য়) 

প্রভাত কুমার মুখোপাধ্যায় * 

( ইং ১৯৩২ সনে মহীশুরে অনুষ্ঠিত ৮ম ভারতীয় দর্শন কংগ্রেসের মনোবিদ্যা-বিভাগের 

সভাপতি ডঃ স্থহ? চন্দ্র মিজ্ মহাশয়ের ভাষণ, 90859019718 টি এ 106৬1110601 

০1 82100101 -এর বাংল অনুবাদ । ) 

(পুর্ব প্রকাশিতের পর ) 

৫ম খণ্ডে শিশুদের প্রক্ষোভ ও অনুভূতি নিয়ে আলোচনা করা হ'য়েছে। এখানে 
্টার্ণ (91510 ) প্রক্ষোভকে ব্যক্তিত্বের একটি প্রলক্ষণ (081) হিসাবে দেখিয়েছেন। 

প্রক্ষোভ ও অন্ভূতির সম্পর্ক আলোচনায় তিনি ৰলেছেন--“আধৃনিক জীবনের ধার 

বিভিন্ন দিকে বিভিন্ন মাত্রায় অভিব্যক্ত ; অনুভূতির তীক্ষতাবোধ ছাড়াও অনুভূতি-গুরুত্বেরও 

মাত্রাবোধ হয়। এমন অনেক অস্থভৃতির উপলব্ধি হয় যেগুলি অত্যস্ত তীক্ষ হওয়া সত্বেও 
সেগুলিকে মোটেই গুরুত্ব দেওয়া হয় না বা সামান্যই দেওয়া হয়। আঘার অনেকক্ষেত্রে 
অত্যন্ত গুকুত্বপৃর্ণ অন্থভূতির প্রকাশে তীক্ষতার মাত্র! থাকে খুব কম।” কাতজ, (10912) 

এই খণ্ডে শিশুদের সঙ্গে বয়স্কদের কথাবার্ডার মাধ্যমে শিশুদের বিবেক গঠন সম্বন্ধে জানবার 
চেষ্টা করেছেন। 

৬ষ্ঠ খণ্ডে, নন্দনতত্ব (/১০50)96108) এৰং ধর্মের সঙ্গে অনুভূতি ও প্রক্ষোভেঝ সম্পর্ক 

সম্বন্ধে জানতে পারি। ল্যাঙ্গফেন্ড (1,2178151) এর মতে--“যেখানে একধরণের কোন 

মানপিক দ্বন্বকে ৰাস্তব জগতের চিরাচরিত কোন কর্মের মাধ্যমে সমাধান কর! সম্ভব 

হয়ে ওঠেনি সেখানেই সর হয়েছে কলাহটির আকাহ্থা।” এই সুত্রে তিনি ফ্রয়েড-এর 

সমর্থনের কথাও উল্লেখ করেছেন। ঠিক একই রকম ভাবে নান্দনিক প্রকাশের ক্ষেত্রে 

প্রক্ষোভ-প্রতিক্রিয়া একটি প্রধান বৈশিষ্ট্য । তবে এক্ষেত্রে এই ধরণের প্রতিক্রিয়াকে 
নিয়ন্ত্রণ করার অভ্যাস আমর আয়ত্ব করতে পেরেছি । ব্যাঞ্চ (086150) দেখিয়েছেন, 

ব্যক্তি বিশেষ যে ধরণের ধর্মীয় আধানের অভিজ্ঞতা লাভ করেন এবং যে আদর্শবোধের 

* মনোমিতিবিদ, ফলিত মনোবিদ্যা বিভাগ, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় । 
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মাধ্যমে সেগুলির মুল্যায়ন করেন সেগুলি তিনি ধযৈ ধরণের ব্যক্তিত্বের অধিকারী তারই 

ফলম্বরূপ। তিনি মাহৃযের ব্যক্তিত্বকে প্রধান ছুটি ভাগে বিভক্ত করেছেন-_-(১) "আই? (7-) 
অথব] সম্পুরিত জাতিরূপ (17665818150 (906) এবং (২) এস" €১-) বা সহুসংবেদন 

জাতিরূপ (55785809560 01৩ )। গ্রন্যহেন (9:80180)-এর মতে ধর্ম-অন্ুভূতির 

মানসিকতা সন্বদ্ধে জ্ঞানলাভের জন্ত দু'টি কর্তবা আমাদের সামনে রয়েছে । এর মধ্যে 

প্রথমটির অর্থাৎ ধর্মানুভূতির মৌল উপাদানগুলির বিশ্লেষণ ও গঠনপ্রক্রিয়া সম্বন্ধে জানার 
কর্তব্যটি আমরা সম্পাদন করেছি। *ধর্ম, যাকে আমর! সাধারণতঃ ধর্মান্রভৃতি বলি সেটি 
একটি বিশেষ যৌগিক আধান, একটি সংক্জেষণ ($06)6515 ) বা একটি গেষ্টাপ্ট, সেটি 
ছুই গোঠীর (মানসিকতা ও মতাদর্শ) একান্ত মিলিত প্রকাশ। আবার একই ধারে এটি 

্ব-কামিক (99100170010 ) এবং একটি মানস-ক্রিয় (0107008] 01061910101) )+। এ 

সম্ঘদ্ধে দ্বিতীয় যে কর্তব্যটিকে আমাদের সামনে রাখতে ছবে তা হোল, “বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ 
ধর্মায় অন্থভৃতিগুল্িকে একটি একটি করে সাজানো আর এরই পরিপ্রেক্ষিতে তাদের 
বিভিন্নতা ও বিচিত্রত। সম্বন্ধে উপলব্ধি লাভ করা।” 

৭ম খণ্ডে ব্রেট (3150) সংক্ষেপে প্রক্ষোভ-তত্বগুলির এঁতিহাসিক ৰিবর্তনের সঙ্গে 

আমাদের পরিচয় করিয়ে দিয়েছেন । ৮ম খণ্ডে টেরী (7015) শিশুদের আবেগাদি 

নিয়ন্ত্রণ শিক্ষার এবং প্রক্ষোভগুলিকে যথাযথ পরিচালন করার বিষয়ে বয়স্কদের কর্তব্য 

বিষয়ে অবহেল৷ জনিত বিপদের প্রতি আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন । 

পুস্তকটির সবকটি পরিচ্ছেদকে তাডাতাডি আর থানিকটা অপ্রতুল নিরীক্ষণের 
পর, এই অধিবেশনে পঠিত প্রথম প্রবন্ধটিকে, যেটিকে খানিকটা ইচ্ছা! করেই বাদ 

রেখেছিলাম, সেটিকে এখন ন্বস্তিতে আলোচনা করছি। স্বভাবসিদ্ধ সাবলীলতায় 
বেন্টলে (967019)) এখানে প্রশ্ন তুলেছেন, আজকের দিনে প্রক্ষোভ কি কেবল পাঠ্- 
পৃস্তকের একটি শিরোনামা মাঞ্জ না আরও কিছু? প্রসঙ্গটিকে এত দ্প্তকঠে বলার মাধ্যমে 
তিনি বন্ধ অনামী মনোবৈজ্ঞানিক গবেষকের মনোভাবকেই প্রকটিত করেছেন যশরা 
এটার প্রকাশা আলোচনায় নানা কারণে ভয় পাচ্ছিলেন। আমি জানি না, এই 
অধিবেশনের শেষে তিনি তীর দৃষিভঙ্গীর কোন পরিবর্তন করা বা তর মনোভাবের 
কেন রূপাস্তর ঘটানোর প্রয়োজন অঙ্কভব করেছিলেন কিনা! তিনি কি বুঝতে পেরে- 
ছিলেন, মতবাদগুলির বৈপরীত্ত কমে গেছে ব৷ প্রক্ষোভ সংক্রান্ত সমস্যাগুলি সমাধানের 

কাছে এসে পৌছেছে? 

সমন্যাগুলি বর্তমান পর্যায়ে এসে পৌছতে পারাতে আমরা সন্ত হয়েছি কিন! 
তার চাইতে প্রধান সমস্যাটির পটভূমির একটি প্রশ্ন আমাদের বেনী দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে। 
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বর্তমান ত্বন্বের ব্যাখ্যায় বলা হয়েছে প্রক্ষোভের অনুসন্ধান মাজে অল্পকাল হোল হক 

হ'য়েছে--তাইজন্য তখনও পর্স্ত এ সম্বন্ধে যথার্থ পদ্ধতি বা নির্দিষ্ট গবেষণ। প্রক্রিয়ার 
উদ্ভাবন সম্ভব ছ'য়ে ওঠেনি । আজ আমার জান্তে ইচ্ছা করে, এতদিন পর্য্স্ত মানসজীবনে 

প্রক্ষোভের অবদানের যৌক্তিকতা সম্বন্ধে যথেষ্ট গুরুত্ব দেওয়া হ'লেও যতট অনুধাবন 

করা উচিত ছিল তা” না ক'রে, এ সম্বন্ধে কী এমন ঘটল যার ফলে ইদানীং কালের 

বিখ্যাত সব মনস্তাত্বিকদের নিয়ে হঠাৎ এই ধরণের একটি বিশেষ আলোচনা সভার 

আহবান করতে হোল ! 

সাধারণতঃ এইধরণের জিজ্ঞাসার যে উত্তরগুলি দেওয়৷ হয়ে থাকে তার মধ্যে 

প্রধান হোল--প্রক্ষোভ মানৰমনের এমনই এক অদ্ভুত (79০8112) অবস্থা, যাকে 

অন্তান্যাসব মানস-ক্রিয়ার অনুশীলনে প্রযোজ্য প্রচলিত পদ্ধতির মাধ্যমে গবেষণ। করা 

যায় না। প্রয়োগশালায় একটি যথার্থ আবেগ হ্ষ্টি ক'রে সেই মানসিকত|র উপর 

অনুসন্ধান চালানে। একরকম অসস্ভবই বটে-_সেইজন্তে ইচ্ছা থাকলেও কাজের অভাব 

দেখা দিয়েছে । আমি মনে করি, এই ধরণের ব্যাখ্যা অর্দসত্য,_-এতে আমার প্রশ্বের 

প্রথমাংশের জবাব হয়ত কিছুটা পেয়েছি, কিন্তু প্রক্ষোভ সম্বন্ধে এমন “হঠাৎ-উৎসাহের? 

প্রাবল্যের কারণটা! এখনও আমার কাছে স্পষ্ট নয়। এর জবাবটিকে আমাদের অন্নুত্র 
সন্ধান করতে হবে। 

আমার মনে হয়, প্রক্ষোভ সম্বন্ধে জানার এই নুতন প্রচেষ্টার কারণ বোঝা! অনেক 

সহজ হবে যদি আমরা মনে রাখি যে সময়ের পরিপ্রেক্ষিতে ফ্রয়েড-এর নিজ্্ানতত্ 

এই সময়েই আবিচ্ছত হ'য়েছে। জ্যান্্রো (830০৬),র মতে এই সমসাময়িকতা 

আকদ্সিক নয়; অবশ্ট, তিনি এব যে বির1ট গুরুত্ব ও প্রভাব আছে সেটাকে স্বীকার 

করেন নি। আমার মতে, এটাই একমাত্র ঘটনা যা অনুভূতি ও প্রক্ষোভ সম্বন্ধে আরও 

জানার প্রেরণা! এনে দিয়েছে। এককথায় ফ্রয়েড মাচ্গষের মনের ঢাক্ন! খুলে দিয়ে তার 

মধ্যে যা" লুকিয়ে ছিল সেগুলিকে প্রকাশ করে দিয়েছেন । কারাকক্ষের দরজা খোলামান্রই 

যেন বন্দীরা বাইরে এসে পণড়েছে। 

তাই মনে হয় লোকে আজ শক্তিশালী প্রক্ষোভগুলির প্রভাবে মানসচেতনা কিভাবে 

আলোড়িত হয় তা জানতে পেরেছে আব সেই কারণেই মনস্তাত্বিকর। বেশী করে সেইদিকে 
মনোযোগ দিতে ৰাধ্য হ'য়েছেন। এই নবন্ফুরিত আবেগ আজ সর্বমনে সর্বব্যাপী হ'য়ে 
প্রতিফলিত হঃচ্ছে। যখন ফ্রয়েড উদাহরণ ও মুক্তির মাধ্যমে ব্যক্তিমানসকে অবদমন মৃক্ত 

ক'রে নতুন ক'রে প্রতিভাত করলেন তখন থেকেই পাথ্িব সব কিছু যেন তাদের অবগুঠন 
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ত্যাগ ক'রে আত্মগ্রকাশে লচেষ্ট হোল। এই তত্ব অপেক্ষা আজ পর্যন্ত আর কোন 
যথার্থ অভীক্ষা এবং অভিক্রীয়াহুক্ত মনন্তাত্বিক তত্ব আমার চোখে পড়েনি। হ্রয়েড 
এক্ষেত্রে অন্যদের অপেক্ষা অধিক ভাগ্যবান, যখন তিনি সবেমাত্র অস্বাভাবিক অবদমনের 
প্রতিক্রিয়া সম্বন্ধে বর্ণনা করতে শুরু ক'রেছেন তখনই বিশ্বের বিঘৎ্সমাজ চিরাচরিত ধার! 
পাণ্টে ফেলে তার মুল প্রতিবেদনগুলির পরীক্ষায় এবং প্রধান মতবাদগুলির সত্যতা 
নিরূপনে বিরাট এক অভিক্রীয়। শুর করলেন। 

এই প্রবন্ধের মাধামে আমি এঁতিহাদিক ঘটনাবলীর প্রতি আপনাদের দৃষ্টি আকর্ষণ 
করবার চেষ্টা করেছি কারণ আমার আতস্তরিক বিশ্বাস যে, প্রক্ষোভকে তার নিজস্ব আঙ্তিকে 

বুঝবার চেষ্টা না ক'রলে কখনই এর প্রারভ্ভিক ও শ্ুদ্ধসত্বা সম্বন্ধে জান৷ সম্ভব হৰে না। 

টিচেনার তার মনোবিজ্ঞানের পাঠ্যপুস্তকে বলেছেন, মানুষ নিজেকে চিন্তাখীল জীব ব'লে 
গর্বব করে, কিন্তু সারাজীবনে বাস্তবিক সে কতটুকু সময় অতিবাহিত করে তার চিন্তায়! 
--বস্ততঃ মানুষ প্রায় মবকিছুকেই প্রায়সময়ই বিনা সমালোচনায় মেনে নেয় আর 

সংগ্কারগুলিকে তো৷ বিন। যুক্তিতেই আত্মস্থ করে । আমার মনে হয়, আবেগের ব্যাপারেও 
এইধরণের একই মস্তব্য করা যেতে পারে_-| মানুষ সারাজীবনে কতটুকু সময় প্রক্ষোভকে 
অনুভব করতে পারে! অন্ুভুতিগুলি হোয়ে দাডায় অভ্যান আর আবৰেগগুলি 
সামাজিকতার কয়েকটি বিশেষ দিক হিসাবে দেখানো হ'য়ে থাকে । সভ্যতার পরিপ্রেক্ষিতে, 
আজকের দিনে শুদ্ধ প্রক্ষোভের বিভিন্ন প্রকাশ ও প্রকারকে কিভাবে অস্থভৰ করা যাবে ? 
বিভিন্ন বীক্ষনাগারে মনস্তাত্বিকরা প্রক্ষোভ সম্বন্ধে এ পর্যস্ত যা দেখেছেন তা তার 
কঙ্কালমান্্র-একটি ক্ষুদ্রাংশ। জীববিজ্ঞান ও শারীরবিজ্ঞানের সহায়তায়, মনোবিজ্ঞান 
পারিপাস্থিক অবস্থার প্রভাবে প্রক্ষোভের নির্ভরশীলতা সম্বন্ধে অনেক জ্ঞানই অঞ্জন করেছে, 
কিন্ত যতর্দিন পর্যস্ত ন্নাযু-চিকিৎসা কেন্দ্রগুলিতে এৰং মানসিক হাসপাতালগুলিতে 

অন্থভাবী-মন সম্বন্ধে জানা না গেছে ততদিন পর্যস্ত প্রক্ষোভের প্রকৃতি সম্বন্ধে জ্ঞানের 

যথোপযুক্ত শ্বীকৃতি পাওয়া সম্ভব হয় নি, আর, গবেষণার আঙ্গিকে তার স্থানও যথাযথরূপে 
নিদ্দিষ্ট হয় নি। প্রক্ষোভ-দ্যোতনার (৩8169810908 0 ৩106107) প্রকার ও পরিবর্তন 

সম্বন্ধে গবেষণায় শারীরৰিজ্ঞানীর1 যথেষ্ট সাফল্যলাভ ক'রেছেন কিন্তু প্রক্ষোভের হুম্দব ও 
বিভিন্ননখী উদগতিগুলি (50118019283) সন্বদ্ধে সবেমাত্র আমর কিছু কিছু জানতে 
পারছি! 

এ পর্ধ্যস্ত যা বলেছি তা যদি সত্য হয়, তবে এটাও বল! উচিত যে, সামগ্রিক বিচারে 
'অনুভূতি ও প্রক্ষোভ' পৃস্তকটিতে মনঃসমীক্ষণ-তত্বের স্থান খুব কমই দেওয়া হ"য়েছে। 
এখানে মনঃলমীক্ষণকে অনুভূতি ও প্রক্ষোভের কশ্মাবন্থায় সঙ্গে এক ক'রে দেখানো হ'য়েছে 
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আপাতংইিতে এইধরণের মনোভাব লমর্থনযোগ্য, কারণ অনংসমক্ষকর়] সাধারণতঃ 

মানসিককোগীদেরই পর্যবেক্ষণ চিকিৎসা কাকে থাকেন। অধিকাংশ মনঃসমীক্ষকবাই 

চিফিৎসক। তাই সুবভাবতঃই রোগগ্রন্ত ব্যজিরাই তাদের কাছে আসেন আর তার! এ'দেরই 

মানসিকত। সন্বদ্ধে জ্ঞানাঞ্ছনের বেশী সুযোগ পান। সেই কারণে তার। যে মনভাত্বের 

চিরাচরিত বিষয়গুলির ক্ষেত্রে এ পর্ধস্ত বিশেধ কোন অবদান রাখতে পারেন নি সেটা 
তাদের অপারগতা নয় । এদিক থেকে বিচার করলে, তাত্বিক যনস্তাত্বিকদেব দায়িত্ব হওয়। 

উচিত, টিকিৎসকসমাজ যে বিশাল তথ্যগুলির পরিবেশন করছেন সেগুলিকে উপহৃক্তভাবে 

আত্ীকরণ করা এবং মনন্তত্বের পরিধিতে যথাযথ পরিচয়ে সেগুলিকে বিন্যস্ত কর] 

চোখ বদ্ধ ক'রে আব কিছু নেই--এই ধরণের চিস্তা করার অভ্যান যেমন বৈজ্ঞানিক 

পরিচয়ে ক্ষতিকর, তেমনি অস্ত্র, পাখীর আত্মহননকারী ব্যবহারের মতই পরিত্যজ্য। 
আমি জানি না, এই অধিবেশনে ফ্লয়েড, জোন্স, ব্রীল প্রমুখ চিন্তানায়কদের নিমন্ত্রণ পাঠানো 

হয়েছিল কি না। তবে এই প্রসঙ্গে আমি অন্ব বহু কক্ার সজে একমত হ'য়ে অত্যন্ত 

দুঃখের সঙ্গে বলতে বাধ্য হু'চ্ছি ঘে এই ধরণের বিশেষ একটি মুল্যবান গ্রন্থে একটি 

অতি প্রয়োজনীয় পরিচ্ছেদ বাদ পড়ে গেছে । বিভিন্ন অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ এককভাবে যঘঙ সুম্দরই 

হোক না কেন তাদের পরস্পরের মধ্যে সামঞ্জস্তের পরিমিতি না থাকলে তা' কখনই 

সৌন্দর্ষের পর্যায়ে উত্তীর্ণ হয় না। ঠিক এই ঘটনাই এই পুস্তকটির ক্ষেত্রে ঘটেছে । এখানে 
প্রতিটি গ্রবন্ধই নিজ ভলীতে স্থন্দর, কিন্তু ষেটি সেগুলির মধ্যে প্রাণের সঞ্চার করতে পারত, 
তাদের সকলের সঙ্গে একটা অচ্ছেদ্য সম্পর্ক স্থাপনা করতে পারত, বাদ-প্রতিবাদের অবসান 

খাটিয়ে একট। এঁকাত্ম্যবোধের সুচনা কবতে পারত--তারই অভাব এখানে ঘটে গেছে। 

সমগ্র পৃস্তকটি সম্বদ্ধে মোটাম্টি এই আলোচনার পর প্রত্যেক প্রবন্ধ সম্বন্ধে এখন 
আলাদা করে কিছু বলার চেষ্টা করছি। প্রধানতঃ পুস্তকটির প্রথমাংশের ওপরই আমি 
বেদ নজর দেব কারণ সেখানেই অন্ভূতি ও প্রক্ষোভের সাধারণ সমন্তাগুলি নিয়ে 
আলোচন! কর হয়েছে। এছাড়াও আর একটি কারণ হোল, আমার প্রধান উদ্দেশ্ত হোল 
প্রক্ষোভ বা আবেগের একটি সাধারণ তত্বের আবিফার করা, -কোন নির্দিষ্ট সমশ্তার 
ওপর আলোচন] কর! নয়। 

বর্দনামূলক মনন্তত্বের (199801106$৩ 7883০170108) ) ক্ষেত্রে দ্াগারের প্রবন্ধটি 

তীক্ষ পর্যবেক্ষণ, গভীয় চিস্তাশীলত!, হৃক্তির সংগতির পরিচয়ে এক অসামাস্ত নিদর্শন | 
এক্ষেঞ্জে পর্ধবেক্ষিত খটনাবলীয় বর্ণনায় হখাসম্ভব সত্যতা রক্ষা করার জন্ত তার চেষ্টার 

জটি ছিল না। এই তত্থটির মূলকখ! হোল, আমাদের প্রত্যেকটি অভিজ্ঞতা সব সময়েই 
কওকগুদি গু জুঙজ গংপের পূর্ণতা ন্তির প্রয়াদে এক একটি যৌগিক' লামগ্রীকতা। 
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(০০780168 00691)1 তাঁর মতে জঙ্গভৃতিগুলিও এই ধরণের মামপ্রীক অভিজ্ঞতা 

যৌগিক উপাদানগুলির দ্বারা হুষ্ট। ছঅভিজতাসমুহেত্ব গুণগত পরিবর্তনের একটি 
অনবচ্ছেদক মান আছে, আর তারই ভিত্তিতে অন্ুভূতিলমুহ একটি থেকে অপরটিতে, 
এমন কি বিপরীত গরণসম্প় দিকেও পরিবতিত হয়। যে অঙ্থভৃতিগুলি অভিজ্ঞতা -সাপেক্ষ 
তাদের গ্ুগগত প্রকারভেদের কোন নির্দিষ্ট মানা নেই। এখানে গেষ্টাপ্ট, মতবাদকে 
অনুসরণ কর] হয়েছে, অবস্ঠ সেট। প্রতিবেদিত হয়েছে গ্যান্বীট (08020618 ) নামক 

আর একটি ব্যাপকতর তত্ব্রে পরিচয়ে। অভিজ্ঞতারূপ অনুভূতি সম্বদ্ধে তার এই মতবাদ 
আমাদের প্ররণ করিয়ে দেয় হিন্ৃশান্ত্রের রসাতা, চিদাভাষ ইত্যাদি ভাৰকে। এছাড়াও 
এই পৃর্ণ-অভিজ্ঞত1 বর্ণনার প্রকাশে যে প্রবল ইচ্ছার রূপ আমরা দেখেছি, অনুভূতি ও 

প্রক্ষোভের ব্যাখ্যায় তার একটি বিশেষ মূল্য আছে। 

স্রাগারের উপরোক্ত তবটি আমি যথাযথ বৃঝতে পেরেছি কিনা তা” সঠিক বলতে 
পারছি না। উদ্দাহরণ দ্বরূপ মনে হয়, তিনি যে আমাদের বিভিন্ন অনুভূতি-অভিজ্ঞতার 
কথা উল্লেখ করেছেন, তার সঙ্গে যৌগিক পুর্ণতা বা গ্যান্ঝীটের প্রতি নোদনার সম্পর্ক 
সম্থদ্ধে বিস্তারিত বর্ণনার কোন চেষ্টাই করেন নি। যখন তিনি দেখালেন সর্বতোরপে 

অভিজ্ঞতা সংজানকে ভরিয়ে রেখেছে, তখন কি তিনি ধরে নিয়েছিলেন অন্ভূতিই 
অভিজ্ঞতার পটভূমি? অন্থভূতিগুলি কি যৌগিক পুর্ণতার একটি বৃত্তি (19700100 ), 
ন৷ এগুলি মানসিক সংগঠণের অংশগুলির মার ও গুণের সংযোগে পূর্ণতা প্রাপ্তির হেতু? 
এটা সত্য যে সাধারণ মান্ষের অভিজ্ঞতার পরিবর্তন হয় একটি অনবচ্ছেদক গুণমানের 

ভিত্তিতে । কিন্তু কথনে। কখনো, যেমন, ছি-অম্মিতা (008016 7675078111) ) বা! 

বহু-অন্মিতা ( £7010015 06180091109 ) সম্পন্ন মালুযের ক্ষেত্রে এই অনবচ্ছেদকের 

মানে বিপজ্জনক ভাষণের পরিচয়ও পাওয়া যায়। এছাড়াও আমার মনে হয় সাধারণ 

লোকের অভিজ্ঞতায় তথাকথিত অনবচ্ছেদক গুণমানের আংশিক কারণ হিসাবেও 

নিআজাান-মনের তথ্যগুলিকে আমল দেওয়। হয়নি । 

জেমৃসৃ-ল্যাঙ্গের প্রান্তিক তত্বের ( 791100518] 00501 ) সমর্থনে ক্েপারেদি যা 

বলেছেন ত৷ খুবই পাত্ডিত্যপূর্ণ কিন্ত তিনি মুল সমালোচনাটিকে এড়িয়ে গিয়েছেন। 
শাীরবিদ্যার বিচারে বল। যায় আমর! যে প্রক্ষোভগুলর অভ্তিজ্ঞত। লাভ করি সেগুলি 

আমাদের অবয্নবিক পরিবর্তনের (07:887050 928899 ) সঙ্গে যুক্ত; কিন্তু এই উক্তিনু 

ছারা প্রক্ষোভের গুণগত ভাব সম্বন্ধে কোন ধারণাই কর। যায় না। তাই শুধুমাত্র শাড়ীর" 

বিদ্যার মাধাম়ে প্রক্গোভকে ব্যাখ্যা কববার চেষ্টা করলে ও] হয়ে পড়বে সর্তোভাবে 
একই | ক্াঙ্ল, বেখ্টেরেভ এব; অন্যানাদের গ্রক্ষোভ সম্পকিত প্রয়োজনীয় ও 
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উচ্চমানের শারীরতাত্বিক গবেষণার্দির কথা কেউই অন্বীকার করেন না। বিশ্বের 

বৈজ্ঞানিক সমাজ তাদের কাছে রূতজ্ঞ। কিন্তু আমরা তাদের ও চেষ্টিতবাদীদের উদ্দেশে 

্রিক্দ যা, বলেছেন তা" সধাস্তঃকরণে সমর্থন করে বলি--“ঈশ্বর আপনাদের গাতি দিন) 

যান, যতদুর পাবেন যান) কিন্তু কোথাও কোন সময়ে আপনাদের এমন কোন পাথরের 

দেওয়ালের সামনৈ এসে দ্ীডাতে হবে যখন আপনারা সেই অভিজ্ঞতায় চেতন লাভ 

করবেন ।” 

ক্রিয়াবাদের দৃষ্টিভজশিতে ক্রেপারেদি গ্রক্ষোভকে ব্যবহারের প্রত্যাবৃত্ত (16£1655101 

0£০970001), এবং হাওয়ার্ড (170%/210 ) এটিকে মানপিকতার সন্ভেদ (01878011102) 

বলে অভিহিত করেছেন । অনেকে অনুভূতিকে গ্রক্ষোভের একটি বৈশিষ্ট্য বলে মনে 

করেন কিন্ত হাঁওয়ার্ডের মতে প্রক্ষোভ-চেতনার কেন্তরঙ্ছলে সংবেদন বা অনুভূতির 

উপাদানাদি থাকে না। অবশ্তঠ আমরা পরে প্রসঙ্গাস্তরে তার একটি উদ্ধৃতির উল্লেখ 

করতে পারব যেখানে তিনি বলেছেন--*“বাধ হয়, আমাদের প্রত্যেক অভিজ্ঞতার মধ্যে, 

অন্তণদর্শনবাদীর। ( 1011095760610181515 ) যাঁকে অনুভূতিৎস্বণ (2060107৬5 1016 ) 

বলেন ব। বলবার চেষ্টা! করেন, তা বর্তমান ।” 

বিভিন্ন নীতির ওপর ভিত্তি করে অনুভূতিকে প্রক্ষোভ থেকে পৃথক করে দেখানে। 

হয়েছে। ক্রেপারিদি বলেছেন-_-“আমাদের ব্যবহারে অনুভূতির উপযোগীতা আছে বিস্ত 

প্রক্ষোভের কোনই প্রয়োজনীয়তা! নেই ।” গুণ ও তীক্ষতা ছাডাও অনুভূতি ও প্রক্ষোভকে 

গভীরতার বিচাবে আলাদা করে দেখানোর চেষ্টাও হয়েছে। “একটি যাত্রী ভতি জাহাজ- 

ডুবির ঘটনার থেকেও যে একটা স্ণ'চ ফোটার ব্যথা আমার বেশী লাগে একথা ঠিক 

কিন্ত প্রথমটি অতি অবশ্তই আয্মও গভীর ব্যথা।” ম্যাক্ড্যগাল (71070005811) "এর 

মতে বয়ন্ব ব্যক্তির ক্ষেত্রে অনুভূতি একটি যৌগিক ক্রিয়া আর সেট! কেবল স্বখ ও দুঃখের 

মধ্যেই আনাগোনা করে না| ব্যক্তি-মানসে, শিক্ষার মাধ্যমে জ্ঞান-শক্তি বিকাশের 

সাথে সাথে এই যৌগিকত্ব হুষ্ট হয়। তবে যৌগিক অন্ভূতিগুলিকে গ্রক্ষোভ থেকে 

পৃথক করেই বিচার করা উচিত। এইগুলি আমাদের বিভিন্ন প্রচেষ্টার ফলম্বয়প 

রুতকার্ধত1-অরুতকার্ধতার পরিমাপের ওপর নির্ভরশীল , কিন্ত প্রক্ষোভের বৈশিষ্টযগুলি 

প্রচে্টাদির পূর্বাপর কোন অবস্থার উপর নির্ভর করে না। ““অপরপক্ষে, বিবর্তনের 

মান-এ শুদ্ধ প্রক্ষোভ যৌগিক অহ্ভূতিগুলি অনেক আগেই প্রকটিত হয়েছে” বলে 

অন্থুমিত হয়।” হয়ত যৌগিক বা জটিল অনুভূতিগুলি প্রক্ষোভের পরে সৃটি হয়েছে 

বলে, তাদের ' প্রক্ষোভ থেকে পৃথক করে দেখানো সম্ভব হয়েছে, --কিত্ত সরল 

এনুডৃতিগুলি ? ম্যাক্ড়াগাল বপিত সরল প্রাথমিক অন্গভূতির সঙ্গে প্রক্ষোভের বিষম 

নির্ণায়কটিন পরিচয় কি? 



৩৮ চিন্ত ঃ দ্বিতীয় সংখা! ১৩৮১ 

কেউ কেউ অনুভূতিকে নিজিত্ধ (88516) এবং প্রক্ষোভকে ফোন পরিস্থিতির 
শ্রতিক্রিয়ামুলক প্রতিগ্কাল (80019৫০) ছিসাবেও দেখিয়েছেন। টিচেনারের মতে এটি 
কতকগুলি প্রক্ষোতের ক্ষেজে প্রমাণিত হয়েছে কিন্তু মধ্যবর্তী বহু কষে এই সত্যতার 
ষথার্থতা স্বীকৃত হয়নি । ' | 

অন্থভূতি ও গ্রক্ষোভের মধ্যে হৃক্তিগ্রাহন একটি পার্থফ্যেরই আন্দাজ আমর] করতে 
পাবি, তা হ'ল তাদের জটিলতার মাজার । অনুভূতি ও প্রক্ষোভ একই মাননিকতা। থেকে 
জাত. কতকগুলি বিশেষ পরিপ্রেক্ষিতে অনুভূতি প্রক্ষোভের রূপ নেয় এবং একইভাবে 
প্রক্ষোভ অনুভূতিতে রূপান্তরিত হয়। 

মনন্তত্বের পাঠ্যপুস্তকগুলিতে সাধারণভাবে দেখান হয় যে মনৌযোগ (৪06৩000) 

অন্কভ্ুতির বিলোপ করে আর প্রক্ষোভ চিন্তাশক্তির গতিকে রুদ্ধ করে দেয়। প্রাত্যহিক 

প্রতীয্মান এই অভিজ্ঞতার মধ্যে আরও কিছু গভীর অর্থ নিহিত আছে যা এ পর্বস্ত 

দেখাবার চেষ্ট! হয়নি । চিন্তার দ্বার! প্রক্ষোভকে সীমিত কর! ব! প্রক্ষোভের চিস্তাশক্তিকে 

পঙ্গু করে দেওয়ার ক্ষমতার পরিপ্রেক্ষিতে একটি কথাই মনে হয় যে, চেতনার মধ্যে এই 
দুই মানসকক্রিয়্ার অবস্থান একসাথে সম্ভব নয়। যদি আমর! ধরে নিই এগুলি একই 
শক্তির দুইটি রূপাস্তর, তবেই একটির রিনিময়ে অপরটির বৃদ্ধি বা! বিকাশের ব্যাখ্যা 
পাওয়। সর্ভব। সাধারণতঃ এই ধরণের রূপাস্তর নিজন্ব শক্তির মাত্র! ছাড়ায় না, অর্থাৎ 

একটি অপরটির সর্বশক্তি আত্মস্থ করে না যাতে কিনা অন্ত কোন রূপাত্তর আর সম্ভব 

হয়না । তৰে অনেক চরম পরিস্থিতির ক্ষেত্রে, যেখানে উপরোক্ত ঘটনাগুলি যেমন 

চিন্ত। গ্রক্ষো্ভকে নিয়হিত করছে ব৷ প্রক্ষোভ চিস্তাশক্তিকে পদ্ম করে দিয়েছে,--একথা 

মনে আসে। শিশুশিক্ষার ক্ষেত্রে, এ বাধৎকাল, সাংস্কৃতিক বিনিময়ের পরিচয়ে মানসিক 

শড়ির বুদ্ধি-বিকাশ সুংক্রান্ত রূপাত্তরকরণের বিষয়টির প্রতিই প্রাধান্য দেওয়ার রেওয়াজ 
চালু আছে। এই রেওয়াজের 'বিভিন্ন দোষ নম্বত্ধে আধুনিক শিশু'মনস্তত্বের গবেষনায় 
জান। গেছে এবং ট্েরী'র পুস্তকেও প্রক্ষোভ-শিক্ষার অভাবজনিত বিপদেরও নানা উল্লেখ 
আছে। শিশুর? বয়স্কদের তুলনায় ৰা আদিবাসী] সভ্য মানুষের তুলনায় বেশী আবেগ- 

' প্রবথ-এই ধারণার মধ্যে যথেষ্ট সত্য আছে। এখানে আমার বক্তব্য হ'ল, জাতিনিত 

(7923198০719) এবং প্রচয়ঞনিত (90$08601০) উদাহরণগুলির যাধ্যমে যে নত্যটির 

নাট হয়েছে ত। হোল অগ্ভৃতি ও প্রক্ষোভ মাছষের আদিম মানসিক বৈশিষ্ট্য এবং 
এগুলির ভিতর থেকে ব! এর বিনিমগ্জে অন্যান্য যানপিকতার হত হয়েছে। কোন 
বাকি, তিনি লাধারণ অসাধাক্ণ ৰা নাসুগ্রস্ত--যে ধরণেরই ছোনি লা] কেন, তায় 
চিন্বাধার। এরং দীনের প্রতি ইরিভঙ্গীয় নিষ্নতি নিহিত রয়েছে, তিনি কিভাবে তীয় 
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'স্থভৃতিগুলিকে চালনা করেছেন তান ওপর। টিচ.নার অনুভূতিকে অন্থচ্ছ লংবেধন 
(000128 8510886100) ছিলাৰে দেখিয়েছেন ; এই সংজ্ঞাটি বিজ্ঞ ব্যক্তিদের ক্ষেতে প্রযোজ্য 

কারণ তাঁরা অতিরাগ ও প্রক্ষোত্তের অত্যাচারকে উত্তরণ (05050518) করতে সক্ষম 
হ'য়েছেন। অবশ্তই এই বক্তব্যের দ্বার] বিজ্ঞতার এই সংজ্ঞাকে আমি সমর্থন করি-- 
এই ধারণা ঠিক নয়; আমি যা" বলতে চাই তা হোল মানুষের বৃদ্ধিবৃত্তি তার প্রক্ষোভ- 
যাদির বিনিময়েই গঠিত হয়েছে। 

গ্রক্ষোভ (9৬:০৩০1০০)-এর কথাই ধর। যাক । এটা যে কেবল প্রকৃতিগত গুণাবলীর 

উপর নির্ভয়গীল _.একথা জানার মধ্যে নতুনত্ব কিছু নেই। দেখা গেছে আতঙ্কিত অবস্থায় 

অন্ধকারে গাছের ঝোপকে ভালুক ব'লে মনে হ'তে। প্রত্যক্ষের এই ধরণের নিষয়গত 

পরিবর্তনের জন্ত কিস্ত সবসময়ে মাত্রাতিরিক্ত প্রক্ষোভ উদ্দীপনের প্রয়োজন হয় লা। 

মাজ্রাতিৰিক্ত তীক্ষ প্রক্ষোভের ক্ষেত্রে যে ধরণের মানসিকতার হৃট্ি হয়, সাধারণ অনুভূতির 
ক্ষেত্রে তাই ঘটে শ্বমিত (00177081 0:007102) মাত্রায় ষেট! ক্র্যগাবের মতে “অনুভূতির 

ক্টায় একট। কিছু অভিজ্ঞতা” । আমাদের দেশে এবং বিদেশেও সমসাময়িককালে ওজন- 

পরিমাপের ওপর বছ পরীক্ষ। হয়েছে এবং সেগুলির পরিপ্রেক্ষিতে ওজনের ধারণ ও ওজন" 

বিনিশ্চয়তার (৫125150০5 ৮০৫৪) 5/518119 ) ক্ষেত্রে গ্রতিন্তাস যে প্রভৃত প্রভাব বিস্তার 

করে তা" প্রমাণিত ছ'য়েছে। সরল পরীক্ষা ও পদ্ধতির ভিত্তিতে প্রত্যক্ষের অন্যান্য দিকেও 

বসু (9986) এই ধরণের ঘটনাবলীর প্রমাণ দিয়েছেন (8০9৩, 0. 19 1961০516101) 81) 

211051091 100181) 10808] ০? 65500019895, 1926, 1, 135) |  হলিংওয়ার্থ 
€0011108%/0108)-এর মতে প্রতাক্ষের সৃষ্টি হয় কোন শুত্রের (০186) ব্যাখ্যা থেকে, আর 

তাই প্রতোক ব্যাখ্যার পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে প্রত্যক্ষেরও পরিবর্তন আমে । আর ব্যাথ্য। 

করার ক্ষমতাও বিভিন্ন ব্যজির ক্ষেত্রে বয়স, স্ত্ী-পৃং ভেদ, শিক্ষা ও মেজাজের ওপর নির্ভর 
করে। এর অর্থ হোল ব্যাখ্যার মধ্যে পার্থকা দেখা যায়ঃ ব্যক্তিমানসে আদি অনুভূতি 
€ 0118108] 16611789)-গুলির গঠনগ্রত্রিয় ও সেগুলির পরিবর্তনের উপর । 

অন্ান্ত যানল-ক্রিয়া, যেষন স্থতি ইত্যাদির ক্ষেঞ্্রেও বিভিন্ন ব্যকির মধ্যে পার্থক্য 

দেখা যায়। বিকল্প মনোনিস্ক। (2176576191 0$5০)০0108) এই ধরনের পার্থকাগুলিকে 

যথার্থ পরিমাপের ভিদ্ভিতে মানিক (8161858615৩) পরিচয়ে বর্ণনা করবায় চেষ্টা 

করেছে। মনঃলমীক্ষণ তত্বই কিন্তু এই ধরনের পার্থক্য হৃষ্টিতে অহুভূতির অবদানকে 
প্র্থশিত করেছে। প্রাত্যহিক মনোরোগবিস্বা, নির্দিষ্ট কোন বিষয়ের বিশ্বাতি, কথা" 

শবার্ডার ভূল ইতাধি দৈনদিন নানা ভ্রান্তির ব্যাখ্যা করেছে। এই শুতে ধরে নিধি 
কোন ব্যক্ষির বিভিন্ন ভুল-ভ্াস্তি সপথদ্ধে গবেষখা! কর] বায় তবে তার স্মৃতির স্বদ্ধপকে 



ঘি চিত্ত ? দ্দিতীয় সং্যা ১৬৮১ 
বোঝ! সহজ হয়। অন্ুভূতি'সংক্রমণ এবং প্রসারণ (86600%৩ (21086 870৫ ও 

%825102) বর্ণনায় টিচেমায় মানের দৈনন্দিন কাজকর্থ ও চিন্তার মাঝে অহ্ভূতির 
প্রভাবের গুরুত্বকে স্বীকার করার ম্বখে এসেও, শেব কথাটি বলা থেকে নিবৃত্ত হঃয়ে- 
ছ্ন। ভীত নিজগ্ধ মতাদর্শেয ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত সংজ্ঞান-অভিজঞতা তত্বের' সঙ্গে 
এই ধরণের বর্ণনা সামঞস্াপূর্ণ হ'ত না। তার এই নিবৃত্তি হয়ত অনেকের কাছে হখবর 

হ'তে পারে, ভবে আমি মনে করি, এট] সম্ভব হয়েছে তাত্বিক মনস্তত্বের ক্ষেত্রে আমেক্বিকার' 

নেতৃত্বদান থেকে বঞ্চিত হওয়ার বিনিময়ে । সমসাময়িক যনস্তত্বের ইতিহাসে টিচেনার 
একটি বিরাট ব্যক্তিত্ব এৰং তার অবদান আমেরিকার মধ্যেই কেবল আবদ্ধ থাকে নি। 
আমি অনেক সময়ে কল্পনা করেছি, যদি আজ তিনি তার স্ব-নিদিষ্ট পথ থেকে একটু সরে 
এসে, একটু অন্য দৃযিভঙ্গী নিয়ে মনস্তাত্বিক সমন্তাগ্তলিকে দেখ,বাঁর চেষ্টা করতেন, তবে 
আজ তাত্বিক-যনম্তত্ব কতট। উপহ্ুক্ত ও প্রয়োজনীয় পথের সন্ধান পেত ! 

আমি এখনও বুঝতে পারি না কেন মনম্তত্বের নবমতাৃরশারা টিচেনারের এত 
বিরোধীত। করেছেন । চেষ্টিতবাদশদের সম্বন্ধে আমার এখন কিছু বলার নেই, কারণ যা 

বলবার তা আগেই বলেছি। গেষ্টাপ্ট, মতাদর্শার]! সবরকম মনোৰিষ্টেষণের বিযোধীতা। 

করেছেন এবং বিচলন-প্রত্যক্ষ (0)0$60267 [0610601017)-এর ক্ষেতে তাদের আবিফত 

তথ্যাদি টিচেনার-তত্বের মৃত্যুদ্ুত হয়ে এসেছে । এ"দের মতে বিচলন-প্রত্যক্ষ বিঙ্গেষণের 

মাধ্যমে ব্যাখ্যা কর] যায় না । এ বিষয়ে তাদের সঙ্গে আমি একমত কিন্তু এটাও আমি 

বলতে চাই যে টিচেনার স্বয়ং এ সবংক্ষেত্রে বিশ্লেষণ-পদ্ধতির অপারগতার কথা উল্লেখ 
করেছেন। কিছু অভিজ্ঞতার গঠনে মৌলিক উপাদানগুলি ছাডাও আরও কিছু থাকে 
যাকে «কার্টকাল সেট? (0০701021860) নামে অভিহিত কর! হয়েছে, যার যনস্তাত্বিক 

প্রতিরপ হোল প্রতিন্যাস। ঠিক এই ভাবটিই গেষ্টাণ্ট মতবাদীদের বিচারে প্রকট হয়ে 
উঠেছে যখন তাঁরা বলেছেন, সৰ লোকই “ফাই-ফেলোমিনা” (611-000600206001) দেখতে 
পান না।--এরই ফলে ব্যক্তিবিশেষের ফাই-ফেনোমিন! দেখবার পুর্বে বিচলন-প্রত্য- 

ক্ষণের প্রতি তার সাধারণ প্রতিন্তাসের অবস্থিতি ওরা স্বীকার করতে বাধ্য হয়েছেন । 

বিঙ্সেষণ করা, প্রত্যেক বিজ্ঞানের ক্ষেত্রেই ভা ভৌত-বিজ্ঞান বা মনোবিজ্ঞান যা" 
হোক না! কেন, একটি প্রধান কর্তব্য এবং বস্তুনিরপেক্ষ-স্তর ( (89966800010 90886) 

পধ্যস্ত এই বিঙ্গেষণ ক'রে যেতে হবে। ইথার, ইলেক্টন, আয়ন কিংবা! পরম্াহ-ং- 
প্রুত্যেকটিই প্রত্যন্বিত বিচারে উপযুক্ত এবং প্রয়োজনীয় ধারণা । সেইরকম ধারপাই 
কথা হুক্সেছে লংবেদন ও অন্গভূতিকে শিয্ে। ভৌতজগতের বিভিন্ন অভিজ্ঞতা, একটি 
'আনবচ্ছ্দেক পরম্পর-সম্পর্কাপ্িত পরিচয়ের প্রকাশ এবং সব অংশই পুর্ণ, অখণ--একটি 
গেষ্টান্ট, | এই ধারণার পরিপ্রেক্ষিতে সংবেদন-্প্রত্যয় বা বৈশ্লেষশিক পদ্ধতি মূল্যহীন 
ছুষ্ধে তো। পড়েই নি বরং মনস্তাত্থিক বিচারে একটি অতি প্রয়োজনীয় পদ্ধতি হিসাবে গন্ত 
হবে! ৮ (জশঃ ) 



যানাসিক রোগ-টিকিৎদার ভ্রঘ-বিবর্তন 

সন্তোষ কুমার বন্দ্যোপাধ্যায় 

1 «“চিকিৎসা-বিজ্ঞানের ইতিহাস ও বিবর্তনের ধারা” শীর্ষক যজ্স্থ পুস্তকের *মানলিক 

রোগ চিকিৎসা ক্রম-বিবর্তন” অধ্যায়ের সংক্ষিধসার | ] 

( পুর্ব গ্রকাশিতের পর) 

বহু সামাজিক কর্মার প্রচারের ফলে জনসাধারণের দৃষ্টি ক্রমশঃ অধিকভাবে উন্মাদা- 

গারগুলিব দিকে আকৃষ্ট হইল। পাইনেল, (৮1001) ফ্রান্সে এবং কনোলী ব্রিটেনে 

বন্দীদের আরও অধিকতর উদার ব্যবহার ও মৃক্ত অবস্থায় চির্রিঞজনার উপর জোর 
দিতে লাগিলেন। টুকে প্রত্যেককে উপযুক্ত কাজে মন আবদ্ধ বাখিবার বিষয়ে বিশেষ 

জোর দিতে লাগিলেন। ১৮৫০ খুষ্টাঝের মধ্যে সর্ব দিকে আমল পরিবর্তনের চিহ্ন 

প্রকাশ পাইতে লাগিল। এই অগ্রগতি সেই সময় হইতে এখনও-পর্যস্ত অব্যাহত- 

গতিতে 'চলিয়৷ আসিতেছে। ক্রমশঃ ওউধধাঁদি ব্যবহারেও উন্নতি হইতে লাগিল। 

সামাজিক কর্মীগণ ক্রমশঃ আরোগাপ্রা্ত রোগীদের সহিত উহাদের পারিবারিক 

যোগাযোগ স্থাপনের ব্যবস্থা করিলেন এবং উপ্ুক্ত সময়ে তাহাদের পরিবারে প্রত্যা- 

বর্তনে সাহায্য করিতে লাগিলেন ( চ২.90811106090 ) এবং সব সময় তাহাদের সহিত 

সংযোগ রক্ষার জগ্গ এবং আরোগ্যোত্তর বত্বের জন্য বিবিধ সংস্থা ও আবালের ব্যবস্থা 

করিলেন। তাহাদের উপযুক্ত চাকুরীবও ব্যবস্থা করিতে লাগিলেন । 

এই সব উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে ক্রমশঃ বিৰিধ পরীক্ষা-নিরীক্ষার মাধ্যমে বিভিন্ন শ্রেণীর 

উদ্নাদ-যোগীদের মধ্যে শ্রেণীবিভাগ করিবার প্রেরণাও বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। 

নানা বাধা-বিপত্তির মধ্য দিয়া অগ্রসর হইয়া উনবিংশ শতাবধীর শেষ ভাগে জার্মান 

মমস্তত্ববিদ ক্রেপেলিন (1018676112) বিভিষ্ন গ্রকার উদ্মাদ-রোগের মধ্যে যে বিভ্রান্তিকর 

'অবস্থা ছিল, তাহা দর করিলেন। একটি শ্রেণী বিভাগ প্রস্তত হইল (0199812080191) 

যাছা খাব উদ্মাধ-€যাগীদের চিকিৎসার প্রতৃত উপকার হুইল । 
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এই উন্নতির অগ্রগতি উনধিংশ শতাব্দীর প্রথমাংশের ও শেষার্ের সছিত তুলনা 
কম্িলেই ধিশেবভাবে উপলব্ধি হছুইবে। ১৮১৫ থৃষ্টাঝে ভাঃ টমাল, অন্য়ো (2000188 

81027০৩) রাজকীয় বেখেলছেমু হাসপাতালে চিকিৎসক ছিলেন। তিনি উন্মাধাগাঁর" 
অগ্থসন্ধান কমিটির সভ্যদের সম্মুখে সাক্ষ্য দেওয়ার সময় বলেন, «চিকিৎসার স্থৃবিধার 
জন্ভত আমাকে বন রোগীকেই শুঙ্থলাবদ্ধ করিয়া রাখিতে হয়। বহু বৎসর হইতেই 
তাহাদের এ অবস্থায় রাখা হইয়াছে । মে মাসের প্রথম ও শেবের দিকে প্রত্যেক 

রোগীর শরীর হইতে রক্ত নিঃদ্বরণ করা হয়। তাহার পর কয়েক সপ্তাহ পর্যন্ত 

গ্রত্ছ তাহাদের “বমন-পদার্থ” খাইতে দেওয় হয়; এবং তাহার পর আমর] রোগী- 
দেয় কয়েকবার জোলাপ দিয়! শরীরের ফ্লেদ পদীর্ঘ বাহির করিয়া ফেলি। এই ব্যবস্থা 

বহু বখনর অবধি প্রচলিত আছে এবং আমার পিতামহের সময় হইতে এই ব্যবস্থা 
চলিয়! আদিতেরছে। আমার মতে ইহাই উম্মাদদের প্রকৃত চিকিৎস।।* সমিতির 
সভ্যগণ দেখিতে পান রোগীদের একটি লম্বা লৌহদণ্ডের সহিত শঙ্থল দিয়া আবদ্ধ 

বাথ! হইয়াছে । অতি কষ্টে উহার দরাড়াইতে ও বলিতে পারে। 

মানসিক বোগকে মোটামুটি ছুই ভাগে ভাগ কর! যাইতে পারে। স্াু-প্রবণতা 
বা আা়বিক-বিকাম্ম অথৰা মনোবিদ্যার পরিভাষা অস্থযায়ী উদ্ধাম়ু ( 2৩01:0819 ) 

শ্ান্ষের অনুভূতি, প্রেরপা ও বৃদ্ধির বিকারমাত্র। ইহা কেবলমান্র সব মানুষই 
ঘাা অন্থুভব করে অথব! প্রকাশ কৰে তাহারাই অতিরিক্ত মাত্রায় প্রকাশ। কিন্ত 
বাতুলতা৷ (28/০1১০819 ) (কাল্পনিক বিকার) মানবের স্বাভাবিক অনুভূতির প্রকাশ 

নয়। উছা। অবাস্তব-কল্পনার বিকারমাততর। উহ কল্পনার জগৎ। 

এই বিকান্গ্রস্ত রোগীদের ইতিহাস বিশ্লেষণ করিলে মানব-মনের অভ্যন্তরে আর 

একটি সীমাহীন কল্পনাতীত বিস্তৃত জগতের সন্ধান পাওয়! যায়। ইহাদের কোন 
একটি নিদ্দিষ্ট অংশের সংক্ষিপ্ত আলোচন। করিয়া! আমর! আধুনিক চিকিৎসার প্রয়োগ- 

পদ্ধতির ধরণ বুষিতে পারিব। মস্তিষ্কের একটি বিশেষ অংশের রোগের প্রকাশ-_ 
বাতুলের সাধারণ পক্ষাঘাত রোগ (039705781 78781519 91 029 08806) ৷ এই বোগেকক 
সাধাত্বণ লক্ষণ, ঘোগীর অপ্মিতার সম্পূর্ণ পরিবর্তন, ন্মরণ-শক্তির হানি, জমশঃ ছুর্ঘলড়া 
বুদ্ধি, বাকোর ছিচাতি, দিবিধ রকম আায়বিফ বৈকল্য ও নান] অঙ্গের পঙ্গাত্বাত। অব- 
শেষে চিকিৎদিত অবস্থায় গাঁফিলে মৃত্য অনিবাধ্য। সপ্তদশ শতাবী হইতেই এই 
ঝোগ-বিবরণ বর্ধিত হইয়াছে । কিন্তু বিশেষ কোন কারণ নির্ণয় কর! সাব হয় নাই । 
অবশেষে ২৮২২ ইইজে ১৮২৬ এর দো নেইল (8891৫) এবং কলমি, (৫810861) 
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দেখাইলেন ষে এই রোগে আক্রান্ত রোগীর মস্তিষ্কের সম্মখের অংশের ঝিল্পি ও ন্থায়- 

পদার্থের সাধারণ প্রদাহজাত ক্ষত হইতে এই রোগের উৎপত্তি হয়। তাহার পর 

হইতে পরিসংস্থান ও আহ্ষঙ্গিক নান] সাক্ষাৎ হইতে ক্রমশঃ ইহার বিষয়ে সন্দেহ হইতে 

লাগিল যে পৃরাতন উপদংশ রোগ হইতেই ইহার উৎপত্তি। অবশেষে হাইদেও নগুচি 
(7105)0 ০৪০০।1--1876-1928) এবং জোসেফ, ওয়াল্ডন্ মুর (95611) 81010) 

11০০:০-_187৯) ঘোষণা করিলেন যে তাহারা ৭০টি সাধারণ পক্ষাঘাত গ্রন্থ উন্মাদের 

মস্তি পরীক্ষা করিয়া ১৪ টির মধ্যে উপদংশ বীজান্থ পাইয়াছেন। এইরূপে প্রমাণ 

হইল যে সাধারণ পক্ষাঘাত গ্রন্থ উম্মাদ-রোগ মস্তিষ্কের একটি অংশের পীড়া হইতে উৎপন্ন । 

এইরূপে অতিরিক্ত মগ্, আফিম, গাঁজ। প্রতৃতি সেবনের পর মস্তিষ্কের প্রদাহ উৎপন্ন 

হইয়া ক্ষয়প্রাঞ্ধ মস্তিষ্ক হইতে একই প্রকারের উন্মাদ রোগের টি হয়। আবার 

বার্দক্যজনিত উন্মাদ-রোগ রক্ত-সঞ্চালনের অভাবে মস্তিচ্ছের অবক্ষয় হইতে উৎপন্ন হয়। 

অপর পক্ষে মস্তিষ্কের অভান্তরে “আব, (71:01001)1) হইলে অথবা রুক্ত-মোক্ষণ হইলে 

(76710117886) তাহ! হইতে উৎপন্ন চাপে মস্তিষ্কে বক্ত-সঞ্চালনে ব্যাঘাত হয়-_ 

তাহাতেও মস্তিষ্কের প্রদাহ হয় ও ক্ষমতা লোপ পায়। 

এইবূপ ন্নাযৃ-প্রধান ও কল্পনা-প্রধান বিকারের পৃথকীকরণের ব্যাপারে সর্বোৎকৃষ্ট 
ব্যবহারিক প্রয়োগ ব্যাপকভাবে কিয়! ফ্রঞ্র য্যাণ্টন্ মেস মার (১৭৩৪--১৮১৫) নামক 

একজন অস্রিয়ানিবাঁী হাতুডে চিকিৎসক বনু অর্থ ও যশ অঞ্জন করেন। ডাক্তারীতে 
স্নাতক পরীক্ষার সময় তাহার বিশেষ রচনা *গ্রহ নক্ষব্রাদির মানবের উপর প্রতিক্রিয়!” 

বিষয়ে বিস্তৃত আলোচনা ছিল। তাহার বিশ্বাস ছিল এই প্রতিক্রিয়া একটি চুম্বকের 
দ্বার! রোগীর উপর প্রয়োগ করা যাইতে পারে। তাহার পর তাহার মনে ধারণা হইল 

যে মানুষের হাতের দ্বারাও অন্করূপ প্রতিক্রিয়া অথব1 শক্তি কার্ধ্যকর করা যাইতে পারে। 

তিমি ইহাকে “জৈবিক শক্তি আখ্য৷ দিয়াছিলেন। ভাগ্য তাহার উপর স্বপ্রসন্ন ছিল। 

এক অদ্রিয় রাজ পরিবারের সহিত ঘনিষ্টস্ত্রে আবদ্ধ ভদ্্রমহিলার সম্ভবতঃ হিষ্টিরিয়া 

হুইয়াছিল। তাহাকে মেস্মার স্বকৌশলে আরোগ্য করিবার পর তাহার সৌভাগান্থ্ 

ক্রমশঃ দীপ্তিমান হইতে লাগিল। তিনি ১৭৭৪ খৃষ্টাব্দে প্যারিসে আমস্ত্রিত হইলেন এবং 

সেখানে তিনি ব্যাপকভাবে ব্যবসা আবস্ভ করিলেন । তিনি প্রচার করিলেন যে. তিনি 

দুরে দাড়াইয়। থাকিয়াও তাহার শক্তি রোগীর শরীরে সঞ্চালন করিত পারেন। তাহার 

পর তিনি এক বৈঠকে মমবেত সকলের উপর একলদঙ্গে এ কাল্পনিক শক্তি প্রয়োগ করিয়া 

মনোমত ফল লাভ করেন । তিনি ভোজবাজীকরদের মতন নান। সাজ-সরগ্াম আৰিফার 

করেন। একটি সরঞ্জামের ব্যবস্থা এইরূপ ছিল যে, তিনি একটি পানের চতুপ্পাস্থে দর্পণ 

স্থাপন করেন ও লোহশলাকা দ্বারা. শক্তি সঞ্চালন করিতে পারেন এইকপ পরিকল্পন। 
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করিয়া এ যঙ্ টি একটি টেবিলে স্থাপন করিয়া তাহার চতুষ্পার্থে রোগীদের বসান ও 
তাহাদের একে অপবের হাত ধরিতে বলেন । ইহাকে 'মেসমারের ব্যাকেট (14168709175 
808০%) বলা হইত। মেস্মারের নাম দিকৃ-দিগন্তে ছড়াইঘ্ব] পড়িল। তিনি প্রভূত 

অর্থ উপার্জন করিতে লাগিলেন। তখন প্যারিসে সমস্ত চিকিৎসকমগ্লীতে চিত্ত-চা্চল্য 

উপস্থিত হইল । অবশেষে ১৭৮৪ খুষ্টাব্দে ফরাসী চিকিৎসক সভা (4০8৫6 ) তাহার 

সমস্ত বিষয় অগ্ঠসন্ধান করিবার জন্য একটি কমিটি নিয়োগ করেন । তাঁহাদের রিপোর্টে 
তাহারা জানাইলেন যে, _“জান্তব চৌন্বকশক্তির” কোন অস্তিত্ব নাই। যে অভাবনীয় 
শক্তির ক্রিয়। মেসৃমার তাহার বৈঠকে প্রয়োগ করেন তাহা রোগীদের কর্নার ক্রিয়া মাত্র। 

অবশেষে ফরাসী বিপ্লবের সময় মেস্মার ফরাসী দেশ হইতে বহিষ্কত হইলেন। কিন্তু তিনি 

পরে বহুবার ফিরিয়া আসিয়াছিলেন। তিনি যে একজন অসাধারণ প্রতিভাধবর ও শক্তি- 

সম্পন্ন ছিলেন তাহাতে সন্দেহ নাই। তাহার প্রতিপক্ষ যাহাই বলুক না কেন ইহাতে 

কোন সন্দেহ নাই যে ম্রেস্মারের লোককে আকধণ করিবার অসীম শক্তি ছিল এবং 

তিনি ইচ্ছাশক্তির ছারা মানসিক-দুর্ল রোগীর উপর নিজের কল্পনার প্রভাব বিস্তার 

করিতে পারিতেন। তাহ।র ইচ্ছামত, হৃমস্ত অবস্থায় রোগীরা কাজ সম্পন্ন করিত। 
ভাহার পর ১৮২৭ খুষ্টার্ে আলেকজাগার জাকুইস ফ্রাঙ্কইস বারস্রাণ্ড (১৭৯৫-১৮৩১) 

প্রথমে এই *হিপনটিক” অবস্থা দর্শন করেন এবং কষ্পানার নিয়মনুত্রে ইছার হুচাকু ব্যাখ্যা 
করেন। এইরূপে নান! দেশে এই ৰশীতৃত অবস্থার আলোচন1 চলিতে লাগিল। বিশিষ্ট 
বৈজ্ঞানিক ও চিকিৎসকগণ হিষ্টিরিয়া রোগীদের রোগ উপশমে ইহা প্রয়োগ করিতে 

লাগিলেন । মেস্মেরিজমূ অবশেষে হিপনটিজমূ নামে পরিচিত হইল। বিখ্যাত চিকিৎসক 
সাকো (011910010) হিষিরিয়া রোগ হইতে উৎপন্ন পক্ষাতাতগ্রস্ত রোগীফে ছিপনটিজ মৃ 

প্রয়োগ করিয়া আবে]গা করিয়াছিলেন । (ক্রমশঃ) 



টধষণা 

তরুণ চজ্জ নিংহ * 

অভাবে স্বভাব নষ্ট হইবার কথাটা কবে হইতে প্রচলিত আছে জানা নাই। 

কথাটা যে কত বড় সত্য তাহা আজিকার দিনের মানুষকে আর বুঝাইয়া বলিয়। দিতে 
হইবে না আমাদের দেশের অভাব তো চারিদিক হইতে আমাদের ঘিরিয়া ধরিয়াছে। 

বলিতে যাইতেছিলাম বর্ষার মেথের মত আমাদের ঘিরিয়া ফেলিয়াছে । তখনই মনে 

হুইল বর্ষার ঘনঘট। যতই হউক এক পসলা বর্ষণের পরে, ঝড়ের-ঝাপটায় কিছু তছনছ 
হইয়া আবার মেঘ পাতল। হইয়া যায়__আলো দেখা দেয়। আর তাহার মেয়াদ খৃব 

বেশী হইলেও দুই-তিন দিনের বেশী নয়, এমন কি বর্ধাকালটাই ছুই মাসে শেষ হুইয়া 

যায়। কিন্তু দেশের দুববস্থার হিসাব করিতে হইলে তিরিশ দিনের বদলে কত বৎসরে 

মাস গণনা! করিতে হুইৰে তাহা হিসাব করিতে পার] যাইতেছে না। সুতরাং বর্ধার 
মেঘের মত অভাব আমাদের জীৰনের সর্বদিকে ঘিবিয়া ধরিয়াছে এ কথা আর বলিতে 

পারিলাম না। অভাব যেঞ্সীকল সমস্যার হ্ষ্টি করিয়াছে তাহার তালিকা রচন1 করাও 

সম্ভব নছে। সকলেরই জান! আছে. এই পরিস্থিতির সুবিধা স্থুযোগ লইয়া বেশ কিছু 
স্বার্থপর মানুষ নিজেদের লোভের পরিপুরণ করিয়া সাধারণ মানুষের জীবনের জল- 

কুন হইতে আরপ্ভ করিয়া শিক্ষা, স্ায়-নীতি প্রভৃতি সকল ক্ষেত্রেই জর্জরিত করিয়া 

তুলিয়াছে। ইহার সহিত স্থার্থাম্বেধী লোভাতুর বিদেশী শক্তিরও অবশ্য বা অলক্ষ্য 

কারসাজির কথাও শোনা যায়। ইহাতেও আশ্চর্য হুইবার কিছু নাই! স্বার্থ যখন 

প্রবল রূপ ধারণ করে, তখন তাহ! দেশী-বিদেশী যাহাই হউক, কোনও ন্য।য়-নীতিকে 

আদর্শকে পদদলিত করিতে এতটুকুও দ্বিধা করে না। দশ হাতে দশ দিক হইতে 

তাহার! নিজেদের স্বার্থে তাণ্ডব স্থুরু করিয়া! দেয়। আমাদের দেশের অবস্থার দিকে 
তাকাইলে ইহার প্রমাণ দেখিতে পাওয়া যায়। উদাহরণ আর তুলিয়া ধরিয়] দেখাইয়া 

দিতে হয়. ন]। 

এই. পরিণতির মুলে অন্তান্প যে কোনও কারণই দেখানে৷ হউক না কেন, আমা- 

দের জীবনের আদকষ্ট হওয়াতেই এই ছিধাহীন উলঙ্গ ব্যকতি-স্থার্থের এমন উৎকট 
বিকৃত রূপ ন্পমাজ-জীবনের চার্জিদিকে, তথা দেশের সর্বত্র ফাটিয়া পড়া সম্ভব হইয়াছে। 

* মনঃমমীক্ষক, কলিকাত| বিশ্ববিস্ভালয়ের . মনোবিষ্তা-বিভাগের অরধৈতনিক উপাধ্যায়। 
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এই আদর্শহীনতার কথা! আমরা পুর্বে বহুবার বলিয়াছি। আমাদের সমাজ ও রাই 
যে শক্তিহীন পঙ্গু হইয়া পড়িয়াছে তাহার বিরুদ্ধে বল! হইয়াছে বহুবার । প্রাত্যহিক 

জীবন-যাপন করিতেও এই সত্য সকলেই অন্তভব করিতেছেন। স্থতরাং সে সম্বন্ধে 
বলিবার কিছু নাই। রাজা পরিচালক গোষ্ীর বিরুদ্ধ রাজনৈতিক দলগুলি এই অবস্থার 
স্থযোগ লইয়৷ নিজেদের দলের স্থার্থে__নিজেদের প্রভাব বুদ্ধি ও ব্াজ্যাসন অধিকার 

করিবার লোভে সাধারণ মানুষের জীবনের স্থখ-সথৃবিধার কথা প্রায় অস্বীকার করিয়া, 

তাহাদের আদিম আক্রম-বৃত্তিকে উন্কাইয়া দিয়া দেশের শাস্তি ও নিরাপত্তাকে লইয়৷ 

যথেচ্ছ ছিনিমিনি খেলিতে এতটুকুও দ্বিধা ৰোধ করে না। পরিবারের দুঃসময়ে ভাই- 
ভাইয়ে মিলিয়া-মিশিয়৷ ছুর্টশ। দুর করিবার বা তাহা কাটাইয়। উঠিবার চেষ্টা না করিয়া 

শিজেদের মধ্যে বিরোধ আরও বাড়াইয়৷ তুলিয়া ভাঙ্গনের পথ, ক্ষতির পথ প্রশস্ত 
করিয়া দেয়। আমাদের রাজনীতিকদের সেই স্বার্থের দ্বন্দে পড়িয়া সাধারণ মানুষের 

জীবন অধিকতর বিপন্ন হইয়! পড়িতেছে। এই ভাঙ্গনের শ্লোত, সর্বনাশ! বিপর্যয়ের 

গতিরোধ করিৰে কে? তেমন কোনও শক্তিমান দ্বশ্তপটে আজও দেখ! যাই- 

তেছে না। দুর্বল যখন শক্তিমানের খেল দেখাইতে যায় তখন তাহার বিকৃতি আরও 

প্রকট হুইয়া দেখা দেয়। দেশের সমাজ-জীবনের সর্ব দিকেই এই বিকৃত রূপ ফুটিয়া 

উঠিয়াছে। অষোগ্যের হাতে ভাগ্য-নিয়ন্ত্রণের ভার পড়িলে তাহা অবস্থার দুঃসহতাকেই 

বাড়াইয়া তোলে । এই তো গেল তথাকথিত উপরওয়ালাদের অবস্থার কথ! । 

আমাদের মত দেশের সাধারণ মান্য, যাহারা সাতে-পীচে ঘা খাইয়া, মোটামুটি 
স্থথে-শাস্তিতে, থাকিয়া দুই ৰেলা খাইয়!, সাধারণ পরিধেয় ও আশ্রয়ের নিরাপস্তাটুকু 

পাইয়া জীবন কাটাইতে চাই, ঘাহার যতটুকু সাধ্য সেই অনুসারে সমাজকে, দশজনকে 

কিছু দিয়া জীবন সার্থক করিয়া! তুলিতে চাই, তাহাদের জীবনে যখন সবদিক হইতে 

নানা সমস্যা আসিয়া জীবন বিপনন করিয়া তোলে--জীবনের সাধারণ সাম্মান্ত আশা- 

ভরসাগ্চুলিও লোপ করিয়া দ্রিতে থাকে তখন সাধারণ মানুষ, আদর্শহশীন সমাজ- 

অবস্থায়, নিজেদের আদিম প্রবৃত্তির দিকে সহজেই চালিত হয় । 'এই অবস্থায় নিজেদের 

প্রকৃতি অনুসারে হয় সমস্যায় জর্জবিত হইয়া, উদ্ধারের পথ না পাইয়া, দলিত-পীড়িত 

হইয়া ক্রি জীবনের দিকে ঢলিয়া পডে, না হয় সমস্তার সহিত তাল রাখিয়া অবস্থা 

বুবিয়া_অদ্ভব ভবিষ্যতে দুর্দিন কাটিয়া যাইবার আশায় জীবন-যাপন করিয়া চলিতে 

চেষ্টা করে। আর এক শ্রেণীর মানুষ সমস্যায় অধীর হইয়া নিজেদের আদিম আক্রমবৃত্তিকে 

মুলধন করিয়! ভাঙ্গনের পথে তাণ্ডব সুর করিয়া দেয় :--এই তৃতীয় শ্রেণীর জনসাধারণকেই 
বিশেষ বাজনীতিবাদীরা দামাম। বাজাইয়া ক্ষিপ্ত করিয়া তোলেন। তাহাদের সম্থথে 
রাখিয়া! দেশে অশাাস্ত ও অনিরাপত্তার পরিবেশ সষি করিয়া নিজেদের দলগত স্্ার্থ.পৃরণের 
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গন্য অবাজকতার সাহায্য করিতে থাকেন । মুখে যতই বড় বড় জনহিতকর বৃলি আগুড়াইয়, 

আদর্শের নামাবলি গায়ে জড়াইয়া, কীর্তন করুন না কেন, একবার সিংহাসনে বসিতে 

পারিলে আবার ইহারাই যে তাশুৰীদের মাথা হাতে কাটিতে এতটুকুও ছিধা করিবেন না। 
এজন্য শক্তি চাই-_ভাঙ্গনের স্রোতের সহিত যদি গঠনের, স্জনের পলিম়াটি না থাকে 

তবে সে অন্ধ আক্রমবুত্তি নিজেকেই ধ্বংস করিয়] বিনষ্ট হয়। জনসাধারণের মধ্যে এই তৃতীয় 

শ্রেণীভুক্ত চরিত্রের মানুষদের লইয়! সমস্ত জর্জবিত সমাজে প্রলয়ঙ্কর তাণ্ডবের করাল ছায়! 

' ক্রমে ঘনতর কঠিন রূপ ধারণ করিবাধ সম্ভাবন! দেখা দিতেছে । বহু যুগের বহু চেষ্টায় যে 
আদিম আক্রমবৃত্তিকে ক্রমে ক্রমে কিছু কিছু করিয়া বশ মানাইয়! জীবনে শাস্তি ও 

নিরাপত্তার ভিত্তিস্থাপন করিবার, সভ্যতার পরিবেশ কৃষি করিবার, অনলল চেষ্টা করিয়া 
আসিতেছে সেই চেষ্টা বারে বারে বিদ্বিত হইয়াছে ;__-অন্ততঃ খগ্ডিতভাবে ধ্বংস প্রাপ্ত 

হইয়াছে ইতিহাস তাহার সাক্ষ্য দ্রিবে। মহাভারতের মহাকাব্যে বণিত কৃষ্ণের মত 

মহাশক্তিমানকেও মহাকালের স্রোতের নিকট হার মানিতে হইয়াছে । কালের গতি 

অপ্রতিরোধ্য এই কথ! যদি মানিয়! লইতেও হয় তবু এই কথাও তে অস্বীকার কর! 
যাইবে না যে মহাকাল যত প্রবলই হউন, কুদ্র যতই প্রথর হউন না কেন তবুও ব্রহ্মা এবং 

বিষুও তাহার সঙ্গে সঙ্গেই থাকেন। 

মনোবিজ্ঞানের দিক হইতে বিশেষ করিয়া মনঃসমশক্ষণের দৃষ্টিতে এই তিনটি ব্রহ্ধা, 

বিষণ, মহেশ্বর বা রুদ্র, শক্তিই আমাদের প্রত্যেকের মনেই আছে। কাহারও মধ্যে 

কোনওটার প্রভাব বা ক্রিয়া অন্ত ছুইটি অপেক্ষ। বেশী দেখা যায়। এই তিন শক্তির সমন্বয় 

নষ্ট হইলে ব্যক্তি-মানসে যেমন বিকার দেখ দেয় সমাজ-জীবনেও যদি এই অি-শক্তির হু 

সমস্বয় ব্যাহত হয় তবে সমাজ-জীবনও বিদ্বিত হয়। মানুষের আক্রম*বৃত্তির এক বিকাশ 

হয় ধ্বংসে। মানুষ যখন আক্রোশের বশে ধ্বংসে মাতে তথন তাহাকে বিকার বল] চলে। 

আমাদের সমাজ-জীৰনে সেই বিকারের লক্ষণ প্রকাশ পাইয়াছে। যাহারা এই বিকারের 
শ্োতে গ।-ভাসাইয়া দেন নাই, তাহারা ইহাকে রোগ-লক্ষণ জানিয়। নিজেদের সুস্থতা 

বজায় রাখিতে ও বিচার-বিবেচন। করিয়া অবস্থান্ুসারে বিকারগ্রস্তদের পুনরায় স্বাভাবিক 

অবস্থায় ফিরাইয়া আনিতে সচেষ্ট না হইলে এক ধ্বংসাত্মক বিপ্লব সমাজকে গ্রাস করিবে। 

এই পরিণাম হইতে নিজেকে, পরিবারকে, সমাজকে ও দেশকে রক্ষা] করিবার দায়িত্ব আমাদের 

প্রত্যেকের উপরেই ন্যন্ত আছে। আমর! কে কতট সে দায়িত্ব স্বীকার করিয়া লইয়া 

সেই অস্থসাবে নিজ নিজ জীবন চালিত করিৰ তাহার উপরই আমাদের জনসাধারণের তথা 

দেশের ভবিষ্যৎ নির্ভর করিবে। সমস্যা যখন ঘাড়ে আপিয়! পড়িয়াছে তখন আর তাহাকে 

অস্বীকার করিবার উপায় নাই। কিন্তু এখনও -আমরা সেই সমস্যার সম্বখীন হইয়া 

কি ভাবে তাহার সমাধানের জন্য সচেষ্ট হইৰ তাহা আজও যেন ভাবিয়া ঠিক করিয়া 
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চলিবার মত সজাগ হুইয়! উঠিতে পারি নাইু। এই খণ্ড প্রলয়ের কালগ্রাসে পড়িয়া 
অহেতুক ধ্বংস হইবার পূর্বে আমর কি জাগিয়া৷ উঠিৰ না! 'আমর! কি গজুর মতই 
স্বার্পরদের লোভের মৃতকল্প ক্রীড়ণক হুইয়! মরিব ! ধ্বংসের শক্তিকে স্জনের শুভ- 
শক্তিত্বারা বশীভূত করিবার, জীবনের মর্যাদাকে ধ্বংসের উর্ধে স্থাপন করিবার আবার সময় 
আসিয়াছে । আমাদের জ্ঞানী-গুণী, কর্মা ও বিশেষ করিয়। হুব-সমাজকে আরও গভীরভাবে 
ভীবিয়া জীবনের বৃহত্বর পটভূমিকায় বর্তমান সমস্তাগুলিকে তুলিয়া ধরিয়া বিচার করিয়া 

নিজেদের কর্মপন্থা স্থির করিতে ও সেই নির্ধারিত কর্মে ব্রতী হইতে আহ্বান জানাই। আর 
দেরী করিবার সময় নাই। যোগ্য শুভ কর্ষ চাই। যাহুষের বিধ্বংসী দানব-প্রককতিকে 
প্রধান বলিয়! শ্বীকার কর] যাইতে পারে না! ইছা! জীবনের, ইতিহাসের পরাজয়। 
বিনাশের উপরে জীবনের আসন স্থাপন করিতে হইবে, ধ্বংসের উপরে স্জনের | 

জীবনাদর্শ বিহীন আমাদের দেশের সাধারণ মানুষ বর্তমানে বন্দ বৈপরিত্যপুর্ণ 
সমন্তা-জর্জরিত জীবনযাল্র/ আর সুষ্ঠভাবে নির্বাহ করিতে পারিতেছে না। আমাদের 

মধ্যে যাহাদের পৃ'থিগত বিদ্যা কিছু যদিও ব1 থাকিয়া থাকে তথাপি ব্যক্তিগত জীবনের 
আদর্শ বলিয়া বিশেষ কিছু নাই। অনেকেই তাই গতাম্গতিক ধারার শোতে গা ভাসাইয়া 
দিয়া চলি। অনস্থুবিধায় পড়িলে বিরক্ত হই, রাগ করি, সরকার হইতে স্থরু করিয়! 
আশে-পাশে যাহাকে পাই তাহার উপর দোষ চাপাইয়৷ দিয় নিজের আবেগ কিছু পরিমাণে 
শাস্ত করিবার চেষ্টা করি। ইহাতে কথা অনেক হইতে পারে, তর্ক চলিতে পারে, 
সময়ও বহিয় যায়, কিন্ত কাজের কাজ কিছু হয় না। ফলে যে অন্ুবিধার সম্মুধীন হইয়৷ 
এত উম্ম প্রভৃতি দেখা দিয়াছিল সেগুলি তেমনই থাকিয়৷ যাঁয় প্রতিকারের জন্য 

চেষ্টা টুকুও করা হয় না। অপরের উপর দোষ চাপাইয়া নিজের মনের ভার লাঘব 

করা যদিও বা কিছুটুকু সম্ভব হয় অবস্থার পরিবর্তন কিছুই ভাহাতে হয় না । নিজের 
আয়ক্ষের মধ্যে যতটুকু ভাল করিবার থাকে সেটুকুর জন্যও আমরা চেষ্টা করি না। 
অন্থবিধা তাই কাটার মত সর্বদাই মনে খচখচ, করিতে থাকে । সময় যত যায়--ইহার 
প্রতিক্রিয়া দেখ দের অসঙ্গত অবাধ আক্রোশে বা বিষাদে । কেহ কেহ ভাগ্যের উপর 

দোষ চাপাইয়া তিষ্ত মনে দিন কাটাইতে থাকেন। ইহাদেরও মেজাজ ভাল থাকে না। 
সব মিলিয়। মনে সকঙ্গ সময় এমন একট! অশান্তিকর অবস্থা চলিতে থাকে যাহার ফলে 

সামান্য কারণে এমন কি অন্যান্য কাল্পনিক কারণে-অকারণে যখন"তখন বিবাদ বাঁধিয়া 

যায়। ট্রাম বাস বা পথে, দোকামে, হাটে রোজই ইহার অতি সহজ প্রকাশ দেখিতে 
পাওয়] যায়। কেবল ইছাতেই, কিছু কথ! কাটাকাটিতেই, যদি গোলমাল মিটিয়া 
বাইত, তবে ন] হয় বোঝা যাইত। কিন্তু তাহা হইবার নয়। সেই ঝাঝালো মনের 
জের প্রাত্যহিক জীবনে নান! পরিবেশে ছড়াইয়া পড়ে। ক্রমে তাহা পাড়াগত, লগত, 
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এমন কি তথাকধিত রাজনীতির পাকে-্চক্রে পড়িয়৷ সমপ্য। জটিল হুইয়! উঠে। অনেক 
সময় ইহ! সাক্ামারি, খুন-জখমে পরিণত হয়। এই আক্রম-বৃত্তির হিংসাত্মক পথে 
একবার চলা স্থঞ্চ হইলে তাহার গতি প্োধ করা কঠিন হয়। এক ছুইকে টানে, দুই চাবকে 
জড়ায় । এই করিয়! সমস্যা ক্রমে ঘোরালে৷ হইয়া প্রতিশোধের মারামারি খুনোখুনি 
চলিতে থাকে । ইহার কুটিল কবল হইতে দলের লোকেরাই আর তখন সহজে নিজেকে 

উদ্ধার করিতে পারে না। এই কালচন্র সমাজ-র্জীৰনকে নষ্ট করিয়া দেয়। ব্যক্তিগত 
জীবনের নিরাপত্তাকে বিশ্নিত করে। ইহার কালোছায়ার কবল হইতে সাধারণ মানুষ 

মিজেকে বাচাইয়! সহজ শান্ত হজনশীল জীবন-যাপন করিতে পারে না। সমাজের পক্ষে 

ইহ। দুর্দিন । আমাদের সমাজ-জীবনে এই ছুদ্দিনের চিহ্ন দেখা! দিয়াছে । ইহাকে “বাধ 
করিতে না পাবিলে ষে বিধ্বংসী বিপ্রবের নামে বাধাহীন অরাজকতা দেখা দিবে তাহা 

ভয়াবহ রূপ অনেকেই কল্পনা করিতে পারেন না। আমরা উট পাখীর মত বালুতে ব1 

নিজের পালকেব মধ্যে মাথা গুজিয়! পারিপাশ্থিক বিপদ হইতে রক্ষা পাইলাম মনে 

করিতে পারি সত্য, কিন্ত তাহাতে যেমন স্বার্থ রক্ষা! হয় না তেমনই আত্মরক্ষাও হয় না। 

নিজেদের চোখ বন্ধ করিয়া বাঁথয়৷ বিপদকে আরও কাছে ডাকিয়! আনা হয়। ইহার 

ফল যে কখনই শুভ হইতে পাবে না তাহ! সহজেই ৰোঝা। যাইবে । তবুও আমর! সাধারণ- 
ভাৰে এই পন্থাই অনুসরণ করিয়া চলিতেছি। আমাদের মানসিক জড়তা এত ৰেশী যে 

সময় মত সক্রিয় হইয়া সমস্যা সমাধানের উপায় বাহির করিবার চেষ্টা ন। কৰিয়। সমন্তাকে 

যেন আমন্ত্রণ করিয়া নিজেদের ঘাড়ে চাপিয়া বলিতে দিয়! তাহার চাপে পীড়িত হই, 

নিম্পেষিত হই। অনেকের এ সম্বন্ধে অন্ধতার ওপরেও অহংকারের বোঝ। আপিয়। যোগ 

দেয়। কিছু না করিয়াও যেন কতুকিছু করিতেছি এমন একট আত্মপ্রবঞ্চমার পথ 

অবলম্বন করিয়। তাহারা পথ চলেন। এই রুরিয়াই আমর] ডুবিতেছি। প্রতিকারহীন 
সমন্তার জালে জড়াইয়। পড়িয়া নাভিশ্বাস টানিতেছি। 

সমস্যার কোনও প্রতিকার কিছুই নাই, এমন কোনও সমস্তাই নাই। মাহুষের 

নিজের সষ্ট সস্তার পরিমানই বেশী । তাহার প্রতিকারের পথও মানুষের হাতেই আছে। 

তাহা ছাড়া আর যেসব প্রাকৃতিক সমস্যা সময় সময় দেখ! দেয় তাহারও অনেকগুলির 

সমাধান আমর! কম-বেশী করিতে পারি। মানুষ চেষ্টা করিয়াই ক্রমে প্ররুতির অনেক তথ্য 
বানিয়া তাহাকে অন্ততঃ আংশ্রিকভাবে জয় কন্ধিতে পারিয়াছে। চেষ্টা! চালতেছে যাহাতে 
আরও বেনী করিয় এই প্রারুতিক সমস্যাগুলিকে আয়ত্বে আনা যায়। 

ইহা তো হুইল বড় বিষয়ের বুড় কথা যাছ। সাধারণ মানুষের দৈনন্দিন জীবনের চেষ্টার 

কিছুটা বাহিবে। 'কিস্ত আমন নিজেদের ছোট-খাটে। বিষয়ের যে সব সমস্যা প্রত্যহ ভোগ 
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করিতেছি, আমর! নিজের। তৎপর হইলে, তাহার অনেকঞ্জানি আমর! নিজেরাই সমাধান 
করিতে পারি। এ+জন্ব সরকারকে প্রথমেই টানিয়া আনার দরকার হয়না । আমর] কয়েকজন 
একত্র হইয়া! একটু বিচার-বিবেচন1 করিয়া আমাদের বছ সমশ্যার সমাধানের পন্থা ঠিক 
করিতে পারি। কিন্তু আমর] তাহা করি না। নিজের] মনে মনে বিরক্ত বোধ করি। 

কাহারও সহিত দেখা হইলে দুই কথায় তাহা প্রকাশ করি। তারপরে আর কিছু করি না। 
ভাবখানা এই যে আমর! কিছু করিব না কিন্তু আমাদের সব সমস্যা দুর হইয়! যাক। 

তাহ! না হইলেই ইহাকে-তাহাকে হইতে আরম্ভ করিয়া আবার সেই ভাগ্য হইতে ভগবান 

পর্যস্ত সকলকে দোষ দিয়! থাকি। এই দুষিত পাকচন্রে আমরা ঘ্বৃিয়া মরিতেছি। ইহা 

হইতে উদ্ধারের পথ পাই না একথা বল! চলে না। প্রকৃত কথ। এই যে আমর] সেই 

উদ্ধারের পথের সন্ধানই করি না। সকল সময পরনির্ভরশীল হইয়া! চলিবার শৈশব মাঁনস- 

বৃত্তি আজও আমাদের কাটে নাই। আমরা আজও অনেকাংশে শিশুই বহিয়া গিয়াছি। 

আমাদের বড় বড কথার বোলচালও শিশুর রাঁজা-উজির মার ব1] অনায়াসে চাদ লইয়া 

থেল। করিবার মতই মানসিকতার পরিচায়ক । 

বড হইতে হইলে কেবল দেছের আয়তন বাড়িলেই চলে না। সেই সঙ্গে সামঞ্স্পূর্ণ 

মানসিক ৰোধেরও প্রবর্তন হওয়া দরকার | এই জঙ্ প্রথম হইতেই আমাদের সম্মুথে 
কোনগ আদর্শ স্থির থাক। দরকার । এই আদর্শ ঠিক না থাকিলে বাক্তি বা গোষ্ঠি-জীবনের 

ভিত্তি স্থাপন কর। ও তাহাতে নির্দিষ্ট গতির নির্দেশ দেওয়] সম্ভব হইতে পারে না| । হালভাঙ্গা 

নৌকার মত যেমন-তেমন অ্রোতে বা বঝড-ঝাপটায় বিধ্বস্ত হইতেছি। আদর্শ স্থির না 
থাকিলে চলিবার দিক ও পথ কোথা হইতে কি দিয়] ঠিক করা হইবে? 

বাক্তি-জীবনে, সমাজ-জীবনে এমন কি রাষই-জীবনেও আজও আমর] কোনও আদর্শ 
স্থির করিতে পাঁরি নাই। আমাদের জীবনের প্রধান সমন্যা এইখানেই । ফলে যাহার 
যেমন ইচ্ছা চলিতেছে । আজ এই নীতি, কাল অন্য নীতি। এখানে এই নীতি, অন্তখানে 
অন্ত নীতি ৷ অর্থাৎ যেখানে যেমন যাহার স্থৰিধা সেই অনুসারে সে অবাধে চলিতেছে। 
কোথাও যদি সামান্য নিন্দার কথ ওঠে তাহা এতই ক্ষীণ যে নিজেদের বাহবাঁর ডামাডোলে 
তাহা! কানে পৌঁছাইতে পারে না। তা। ছাডা। সমাজ শক্তি বলিয়। কিছু আর নাই বলিলেই 
চলে। যদিই ব৷ কিছু থাকিয়া থাকে তাহার ক্রিয়াশক্তি পক্ষাঘাতে পঙগু হুইয়। গিয়াছে। 
াষ্ট্রশ্তি ছূর্বল। ব্যক্তি ও দলগত স্বার্ধের খাতিরে রাষ্ট্র চালনায় সেও পঙ্গু । স্থতরাং 
দেশের নানা স্তরের মাহ্ষের আদিম-বৃত্তির প্রকাশ সক্ষেতরে প্রকট ছইয়। তাগুবলীল। স্থরু 
করিয়াছে। এই ক্লিট, রুগ্ন অবস্থা হইতে উদ্ধারের জন্য কেবলমাঞ্জ সেই, দুর্বল কষ টা 
দিকে তাকফাইয়। বসিয়! থাকিলে চলিবে না ছোট হউক বড় হউক কয়েকজন মিলিত 



ধৈষণ। ৫১ 

হইয়া নিজেদের মধ্যে বিষয় আলোচন। করিয়া সমস্যার বাস্তব সমাধানের সাধামত উপায় 

স্থির করিয়! কাঁজে নামিতে হছইবে। ইহ! ছাড়া আর পথ নাই। নিজের বাড়ীর সংগঠন 

ও পরিচ্ছন্নতা, পাড়ার রাস্তা পরিষ্কার রাখা, দোকানের বাজারের অন্যানা জ্রব্যমুল্য রোধ 

কর। ইতা্দি বু কাজ আমর! নিজেরাই করিতে পারি। আমাদের সময়ের অভাব--এই 

কথ! আদৌ সত্য নহে। এই হ্ুক্তি একেবারেই ভিত্তিহীন । বল! উচিত আমর! মনের 
দিক হইতে অপরিণত শিশুর মত, অথবা নিজের জড়তায় পঙ্গু । প্রত্যেক পাড়ায় অন্ততঃ 
তুই চারিজন এখনও আছেন যশাহার! সচেষ্ট হইয়। কিছু করিবার মানসিক শি বাখেন। 

সেই মৃষ্টিযেয় কয়েকজনকেই প্রতি পাড়ায় সন্ক্রিয় হইয়া কাজে নামিতে হইবে । অহংকারের 

বশে নহে, নিজের ও অপর দশজনের শুভ কামনায় এই কাজে ব্রতী হইতে হুইবে। আধিক 
বা সম্মান লাভ ৰা প্রশংসার জন্য নহে, নেহাতই একটু ভালভাবে বাঁচিবার আশায় । 

একদিনই কিছু গড়িয়! উঠে না। তাই এই চেষ্টা! চালাইয়। যাইতে হইবে । যখন বতটুকু 
সফল পাওয়! যায় তাহাই লাভ। একবার কাজ চলিতে হুক হইলে তাহা! বরফের বলের 

মত ক্রমেই আয়তনে বাড়িয়া উঠিতে থাকিবে । এই শক্তিকে ক্ষুদ্র মনে করা ভুল। 
মানুষের কর্ম ও বিশ্বাসের ভিত্তিতে যাহ। প্রতিষ্ঠিত তাহার আকার ক্ষুত্র হইলেও শক্তি কম 
নহে, উপেক্গণীয় তো৷ একেবারেই নে । আর সময় নষ্ট না করিয়া যে যেখানে আছেন, 
ছুই চারিজন হইলেও, মিলিত হুইয়! কাজে নামিয়! পড়ন। ইহাকে সমাজ-সেব! বলিয় 

বড় নাম দিবার প্রয়োজন নাই। আমাদের বাচিৰার প্রয়োজনেই ইহা দরকার বুঝিয়। 
কাজে বাঁপাইয়৷ পড়ুন) বিশেষ করিয়া যুব সমাজের নিকট আমাদের এই আবেদন 

রাখিলাম। 

ছাপাখানার কাজে দেরী হওয়ায় এই সংখ্যা প্রকাশনে বিলম্ব হুইয়াছে। এ জন্য 

আমর! দুঃখিত। 





নিষষয়াবজী 

গচত্ত স্রমাসিক পত্রিকা । বাংল! সনের বৈশাখ, শ্রাবণ, কাস্তিক ও মাঘ মাসে 

প্রকাশিত হয়। 

সম্পাদকের মনোনয়নের জন্য প্রেরিত প্রবন্ধাদি কাগজের এক পৃষ্ঠায় ম্পষ্টাক্ষরে লিখিত 

হওয়া প্রয়োজন । 

সম্পাদক প্রয়োজন যোধ করিলে পরিবর্তন বা সংশোধন-সংযোজনাদি করিতে অথখ 

অংশ-বিশেষ বাদ দিতে পারেন। 

“চিত্তে প্রকাশিত রচনা অন্ত পত্জিক।য় বা পুশ্তকাকারে প্রকাশ করিতে হইলে পৃবাহে 

সম্পাদকের সম্মতি গ্রহণ গ্রয়োজন । 

লেখকদের ছুই কপি পত্রিকা বিনামূল্যে দেওয়া হয়) লেখকের অন্ুরোধন্সাপেক্ষে 

তাহার প্রবন্ধের ২ কপি অফ. প্রিপ্টও দেওয়। হয়। 

বাৎসরিক গ্রাহক চাপা ছয় টাক!। প্রতি সংখ্যার মুল্য দেড টাকা। গ্রাহকদের 

স্বতঞ্ ডাকখবচ দিতে হয় না। বৎসরের যে কোনও সময় গ্রাহক হওয়া যাঁয়। 

--8)ক(৫স্ 

সম্পাদকীয় কার্ধযাল 
১৪, পাপিবাগান লেন 

কলিকাতা -৯ 

এই সংখ্যাৰ মুল্য দেড় টাকা 
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বিদ্যান্নয়ে জীবম-বিজ্ঞানের গাঠ্যসুচী ও মামাবিজান 

অমরেজ্য নাথ বনু * 

বিষ্ভালয়ের নতুন পাঠ্যতালিকায় বিভিন্ন নতুন বিষয়ের সংযোজন হয়েছে? 
শিক্ষার্থার সর্বাঙ্গীন বিকাশ সাধনই এর প্রকৃত উদ্েশ্ত। ভীবন ও জগৎ সম্বদ্ধে যাতে 
ছেলে-মেয়েরা একটি যথার্থ দৃষ্টিভঙ্গী গড়ে তুলতে সক্ষম হয়, এই পাঠযতালিকায় এই 
প্রয়াসই প্রতীয়মান। এই সকল উদ্দেস্টের কথা মনে রেখেই জীবন-বিজ্ঞান 
(116 9০197০6) নামক বিষয়টিকে এই পাঠযতালিকার অন্তর্ভুক্ত কর! হয়েছে। ষ্ঠ 
থেকে দশম শ্রেণী পর্যন্ত বিভিন্ন স্তরের জীৰন-বিজ্ঞান বিষয়ক পাঠাস্থচীতে মান্থুষ, 
এবং তার পরিবারের প্রাণী জগতের বিভিন্ন বিষয় অস্তভূক্ত করা হয়েছে। উত্তিদ, 
কীট-পতঙ্গ, সবীস্থপ, বিভিন্ন মন্গয্যেতর প্রাণণী এবং মান্য সম্বন্ধে যথাযথ ধারণা 
দেওয়াই এর উদ্দেশ্য। এদের শারীরিক গঠন, শরীর যন্ত্রের ক্রিয়াকলাপ, আচার-আচরণ, 
প্রকৃতি প্রভৃতি সম্বন্ধে ছাত্র-ছাত্রীর যাতে জ্ঞানলাভের স্থযোগ পায় পাঠাস্থলিতে তার 
বাবস্থা কর! হয়েছে। কিন্ত এই পাঠ্স্থচী বিশেষভাবে অনুধাবন করলে দেখ! যায় 
ষে প্রাণী জগতকে যেন একটা বাস্ত্রিক দৃষ্টিভঙী দিয়ে দেখা হয়েছে। প্রাণী দেহ 
যেন একট! ভাবহীন যন ্রৰিশেষ। একটা যে কোন জটিল ইঞ্জিনের সাথে যেন 
তার বিশেষ তফাৎ নেই। প্রাণীর যে একট! চিত্ববুত্তির দিক রয়েছে, একটা! মনের 
জগৎ রয়েছে, এই সত্যটি যেন অগোচর রয়ে গেছে। দেহ্যস্্ ও মনের মিলিত 
ক্রিয়ার মধ্য দিয়েই প্রাধের স্প্দন অন্ুভূত--এ সত্যটিকে ছাত্র-ছাত্রীদের সামনে 
বিষয়গত (০১)০০৮৬০) ভাবে তুলে ধরতে হবে। প্রাণী জগতের বিভিন্ন স্তরে যেমন 

দেহ-যস্ত্রের বিকাশের তারতম্য রয়েছে, তেমনি তার সাথে সামঞ্ন্ত রেখে তারতম্য 

রয়েছে মানসিকতার বিকাশের। 

পশ্চিমধ্জ ম্বাধ্যমিক শিক্ষা পর্ধৎ কতৃক প্রকাশিত পাঠ্য তালিকা পুস্তকে 
(08111001910 200 9%11809595 1০0: 60182015960 7১826) 06 56001010919 

* মনঃসমীক্ষক। শিক্ষক, বালিগঞ্জ রাষ্রীয় বিভ্ভালয়। অংশ-কালীন উপাধ্যায়, 

ডেভিড হেয়ার প্রেিনিং কলেজ, কলিকাত|। 



২ চিত্ত : তৃতীয় সংখ্যা ১৩৮২ 

200০8007 [0199595 ঘত্ু-- 1, চা০] 1974, ৮০]. 1) জীবন বিজ্ঞান পঠনের 

উদ্দেশ হিসাবে বল! হয়েছে, *পা০ 255 00115 27 10051115500 800. 801160150৬5 

1118161)6 1000 036 ৮01001180৫1 0105 1106 001০6 10 1190016”9 10111800100. (565) 

কিন্তু এই জীবনবেগ তো কেবলমাজ দেহযস্ত্রের ক্রিয়া-কলাপের মধ্যেই সীমাবদ্ধ 

নয়, মনের বিভিন্ন প্রকাশভঙীর মধ্যেও এই জীবনশক্তির অভিব্যক্তি বিস্তমান। 

কার্জেই এই নতুন পাঠ্যতালিকায় জীবন-বিজ্ঞানের পাঠ/ন্থচীতে প্রাণীর, বিশেষ করে 

ম্বাহুষের, বিভিন্ন মানসিক প্রক্রিয়ার কোনও উল্লেখ না! থাক! ক্রটিপৃর্ণ পাঠ্যন্থগীরু 

পরিচায়ক । এই ক্রটি অপনয়নের জন্তই জীবন-বিজ্ঞালের পাঠাস্থগিতে মনোবিজ্ঞানের 

কিছু কিছু বিষয় অতি সাধারণভাবে অন্ততৃ-ক্ত হওয়। প্রয়োজন । 

শলীবন-বিজ্ঞানের পাঠ্যস্থচী অনুযায়ী দশম শ্রেণীর জন্ত লিখিত পুস্তকে প্রাণীর 
সংবেদনঙগীলতার উল্লেখ কর] হয়েছে । সেখানে বিষয়টি এমনভাবে পরিবেশন করা! 

হয়েছে যাতে মনে ছয় যে সংবেদনশীলতা কেবলমাত্র উদ্দীপনা ( 561208105 ) এৰং 

প্রতিবেদন ৰা সাড়া (1551901796 ) প্রক্রিয়ার মধ্যেই সীমাবদ্ধ ( অর্থাৎ 51091৪--৯ 

169091056 বা 9৯২ 1017019 )7 এই সংবেদনশীলতায় প্রাণীর, বিশেষ করে মানুষের 

মানসিক প্রক্রিয়াসমছের যেন কোন স্থান নেই। কিন্ত প্রাণী সম্বন্ধে সর্ধ্াশিন জ্ঞান 
আছরণ করতে হঙ্গে, অর্থাৎ সমগ্র প্রাণীটিকে জানতে গেলে, তার ম্বানসিক প্রক্রিয়া 

সমূহকে বাদ দিয়ে তাকে জান৷ সম্ভব নয়। মাস্থষ সম্বন্ধে একথ] বিশেষভাবে প্রযোজা। 

মানুষের দৈহিক প্রক্রিয়া, তার আচার-আচরণ, তার প্রকৃতি প্রভৃতি লম্বত্ধে জানতে 

গেলে তার মনন ক্রিয়া এবং মানস প্ররক্রিয়াসমুহকে বাদ দেওয়া চলে না। 

মানুষের আচর-আচরণ কেরলমাজ্র উদ্দীপক প্রতিবেদন স্থত্র (5-৯]২) দিয়ে বিচাত্ব 

কর] সম্ভব নয়। ৰাহ্িক উদ্দীপনার অনুপস্থিতিতে মানুষের দেছ-্যস্তজ নানাভাবে 

আচরণ কৰে থাকে। বাহ্িক উদ্দীপনার অভাবে পেহযন্ত্র নিক্রিয় হয়ে থাকে লা। 

তার অভাত্তরে মনন বা চিন্তন, পর্যবেক্ষণ, অস্তনিরীক্ষণ ইত্যাদি প্রক্রিয়াসমূহ চলতেই 

থাকে । এছাড়াও চলতে থাকে নানা ইচ্ছা-অনিচ্ছার উত্থান-পতন এবং ভালবাস, 
বিদ্বেষ, ঘ্বা, রাগ, অঙ্গ ইত্যাদি প্রক্ষোভ (62201101)) সমুহের বৈচিত্রময় লীলা । 
এমন কি যেকোন গৈহিক প্রক্রিয়াও উন্দীপক-প্রাতিবেদনের ুত্র ধরে প্রায়শঃই দেখা 

দেয় না। মেষন মুটটির ক্ষেত্রে একটি উদায়ুরণ ধরা যাক। বছছিন পৰে 'কোন 
একজনের গ্বাকাজ্কিত প্রিয়জন দৃঠিপথে আবিভৃত। কিন্ত সেই মুহূর্তে হাজার 
উদ্বীপক তার মেহ্যজ্জে বিভিন্ন ইঞ্জিয় দ্বারে প্রতিবেদনের জন্য আঁবেদন পাঠাচ্ছে। 
ত। সত্বেও দেহযস্রটি তার সমস্ত শক্তিকে সংহত করে ভার প্রতিবেঞনকে কেবগমান্র 



বিষ্কালয়ে জীবন-বিজ্ঞানের পাঠ্যস্থচী ও মনোবিজ্ঞান ৩ 

একটি পথেই ধাবিত করে। সে তখন নয়ন ভরে তার প্রিয়জনের উপস্থিতি অনুভব 

করে। যেমন, রবীন্দ্রনাথের “প্রত্যাগত' কবিতার নায়িক? দীর্ঘ প্রতিক্ষার পর যখন 

তার কুঞ্তগুহদ্বাবে তার প্রিম্নজনকে উপস্থিত .দেখতে পেল, তখন সেকি কেবল তাৰ 
দর্শন ইন্দজ্ির দিয়ে একটি মানুষকে দেখেছিল? তার আচরণ কি কেবল দৃটি- 

উদ্দীপন! ও প্রতিবেদনের মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল? তা মোটেই নয়। শিল্পাচার্য নন্দলাল 

বসুর অক্কিত এই কবিতার চিত্রন্ূপ যার] দেখেছেন তারা নিশ্চয়ই উপলব্ধি কত্বতে 

পারবেন যে এ মুহূর্তে পায়িকার আচরণের মধ্যে কত রাগ-অস্ুবাগের, কত বেদনার 
কত সংযত প্রতিক্ষার স্মতি বিধুত। এই মৃহূর্টি কত আবেগের রঙে বুঙীন। 

তাইতো নাদ্বিক বলছে,__- 

“ছে বন্ধু, কো।রো না লজ্জ।,--মোর মনে নাই ক্ষোভ-লেশ, 

নাই অভিমান-তাপ | করিব না ভত্সনা তোমায়, 

গন্ভীর বিচ্ছেদ অজি ভরিয়াছি অলীম ক্ষমায়। 

আমি আজি নবতর বধূ; আজি শুওদৃষ্তি তব 

বিরহ গু$নতলে দেখে যেন মোবে অভিনব 

অপূর্ব আনন্দরূপে, আজি যেন সকল সন্ধান 
প্রভাতে নক্ষব্রময় শুভ্রতায় লভে অবসান ।” ইত্যাদি । 

এ কি কেৰলই ছুটি উদ্দীপনার প্রতিবেদন? কত সুস্ম-সুক্ম্ম অনুভূতি কত, ভাব, 
কত আবেগ, কত স্মতি সংগঠিত হয়ে এই প্রতিবেদনের স্থঙটি। এ মুহূর্তে নায়িকার 

সকল সত্বা, সমগ্র শরীর-যস্ত্র এই প্রতিবেদনের অভিব্যক্তিতে নিয়োজিত । 

কাজেই দেখা যাচ্ছে যে মানুষের ( এবং অন্যান্য উচ্চ শ্রেণীর প্রাণীরও ) সংবেদনশীলতা 

কেবলমাস্্র উদ্দীপক প্রতিবেদন (5-৯যুং) স্তরের উপব নির্ভর করে না। প্রতিবেদনের 

জন্য উদ্দীপকগুলিকে প্রয়োজন মত সংগঠিত ( 01621155 ) করার ব্যবস্থা তার মধ্যে 

রয়েছে । এই সংগঠন ব্যবস্থা ছাড়! প্রাণীর পক্ষে কোন প্রতিবেদন সম্ভব নর়। মানুষের 

ক্ষেত্রে এই সংগঠন ব্যৰস্থ। অধিকতর জটিল। বিজ্ঞানীদের মতে মাস্থষের আচার- 

আচরণের ব্যাখ্যায় পূর্বেকার টউ্রদ্দীপনা-১ প্রতিবেদন স্তর (9-৯ং 60100019 ) অচল । 

অধুনা এই ব্যাখ্যার কাজে উদ্দীপনা-৯সংগঠন-৯প্রতিবেদন সুত্র (96102015091-৯ 

চ:591901796 10£000588, ; ৪-৯০-৯"২) সমধিত হয়েছে। কিন্ত ব্যাপারট! এখানেই 

শেষ হচ্ছে না। উদ্দীপন! সংগঠউত হয়ে প্রতিবেদনরূপে প্রকাশিত হয়ে প্রাণীকে 

তার পন্জিবেশের সাথে সামঞ্জন্ত বিধানে (প্রাণীর উদ্দেস্তা ও গ্রন্নোজন অন্ঘায়ী) 
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সহায়তা করে। এইভাবে প্রাণীর ব্যবহারে ও পরিবেশে যে পরিবর্তন সাধিত হলো 
তা আবার নতুনভাবে উদ্দীপন হিসাবে কাজ করে। একে বলা চলে 560507% 
(6৩0৪০]। প্রাণীর আচার-আচরণ এইভাৰে তার সংগঠন ক্ষমতার সাহাষো উদ্দীপনা-৯ 

সংগঠন-৯ প্রতিবেদন-স্প্রতিবেদন সঞ্জাত উদ্দীপন! (9875015 16৪৮৪০1), এই সত্তর 

ধনে চলতে থাকে (১9-৯০-৯৮৮৪) । যেমন, ধবা]যাক একজন পোক কঙ্গকাত। 

শহরের কর্মব্যস্ত রাস্তা পার হুচ্ছেন। ফুটপাত থেকে তিনি ব্রাস্তায় নেমে পড়লেন। 

ডান পাশ থেকে হঠাৎ গাড়ীর হর্ণ শুনলেন। তৎক্ষণাৎ তিনি ডান দ্িকে তাকালেন 
এবং গাড়ীটি প্রত এগিয়ে আসছে দেখতে পেলেন। সঙ্গে সঙ্গে তিনি উন্টে৷ দিকে 

ঘুরে ফুটপাতে পূর্বের জায়গায় এসে দাডালেন এবং গাঁড়ীটি চলে যাওয়ার জন্ত 
অপেক্ষা করতে লাগলেন । 

এই সংগঠন প্রক্রিয়াকে আমর মানসিক প্রক্রিয়া বলি বা আন্য নাম দিই, 

তাতে কিছুই আসে যায় না। আসলে এর অস্তিত্ব অনন্বীকাধ্য। এই সংগঠন 

প্রক্রিঘার মধ্যে নিহিত রয়েছে প্রাণীর পুর্ব অভিজ্ঞতা, মনোযোগ, চিস্তন, প্রক্ষোভ 
ইত্যার্দি। কাজেই মাননিক প্রক্রিয়ার এই দ্িকগুলির উল্লেখ না করলে প্রাণীর 

আচার-আচরণ সঠিক এবং সামগ্রিক ভাবে বোবা সম্ভব নয়। সেদিক থেকে স্থতি 
(1910015 ), মনোযোগ (80519000।), চিত্তন ( 001110176 ),প্রক্ষোভ (6000001) ) 

ইত্যাদি বিষয়সমুহের অতি প্রাথমিক ( 61020170275 ) উল্লেখ অবশ্যই জীবন-বিজ্ঞানের 

পাঠনুচীর অন্তর্ভুক্ত হওয়া প্রয়োজন । এ না হলে মানুষের আচার-আচরণ ও 
প্রকৃতি এবং তার উৎস সম্বন্ধে ছাত্র-ছাত্রীদের মনে এমন কতগুলি ভুল ধারণ! 
বদ্ধমূল হয়ে যেতে পারে, যার পরিণতিতে কোন সামগ্রিক ছটষ্টিভঙ্গী গড়ে তোলার 

পক্ষে বিশেষ অন্তরায় হয়ে দাড়াবে। জীব-বিজ্ঞানের বর্তমান পাঠ্স্থগী এবং তা 

অন্থলরণ করে ঘষে সমস্ত বই লেখা হয়েছে তাতে এক্প ভূল ধারণা গড়ে ওঠার পথ 
প্রশস্ত হয়েছে। 

জীবন-বিজ্ঞানের পাঠ্য তালিকার ভূমিকায় আব এক জায়গায় বলা হয়েছে, 
+]10 5০016100915 10 ০6 99190 10 05 50001 10) 00৩ 1862. 01956 ৪ 

9011901 1061506061%5 ০01 10191) 06176 11] 16198101010 60 006 6101:017706171 83 

76031011550 09 019 012165 2110 210102915, 1006 00205010585 1611 93 0101516, 

011511010678, 01 116 10 75121019000 006 500০00]8] 210. 96139510018] 06০0119- 

11065 ৪16 1০0 06 17068916011) 5001) ৪. 02810067 85 10 ৫6010 ৪ ০০022. 
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[00516 2190 ০0110090185 10100016 11] ৬1111011179) 1)170581 60110)9 1106 

96101081 7016. আবার বলা হয়েছে, [106 59118695 ০1 076 [516 90101106 

1085 9661) ৫18) ৮110) ৪ ৬16৬ 10 1680101116 0116 910061065 0116 856 ০0: 

99196 01527)9 89 81185 (০0 09০10 006 70101001 [99180901016 ০01 17701) 

17 15190010 10 ০0061 01881015005 2100 81509 111 16906161706 10 910ড11017- 

1016176 10. 57101) 19 115৩5. মানুষ সম্বন্ধে যধার্থ দৃষ্টভঙ্গী গড়ে তোলা, মানুষের 

সাথে অপরাপর প্রাণীর মিল ও পার্থকা সম্বন্ধে যথার্থ ধারণা জন্মান প্রভৃতিই এই 

পাঠাস্থচীর উদ্দে্ী। এখানে মানুষই কেন্দ্রবিন্্। কিন্তু মানুষের মানসিক প্রক্রিয়াগুলি 

সম্বন্ধে প্রাথমিক জ্ঞানের ব্যবস্থাকে বাদ দিয়ে এ উদ্দেস্ট লাধন সম্ভৰ কি? মাচুষের 

আচরণের জটিলতা নির্ভর করছে তার জটিল মানসিক প্রক্রিয়াগুলির উপর। এখানেই 
মান্গষের সাথে অপরাপর প্রাণীর প্রধানতম তফাত। জীবন.বিজ্ঞানের প1ঠ্যস্ুচীতে 

যে সকল বিধয় অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে তাতে অর্ধেক মানুষকেই উপস্থিত কর! হয়েছে 
সম্পূর্ণ মানুষকে নয়। এ যেন জীবনহীন জশবন-বিজ্ঞান। গোঁডাতেই যদি ছাত্র- 
ছাত্রীদের এই একদেশদরশর্ দৃষ্টভঙ্গী গডে ওঠে তাহলে তার ফল অতি মারাত্মক। 
কারণ পরবর্তাঁকালে এই বদ্ধমূল ভুল ধারণ] সংশোধন করা কষ্টকর হয়ে পড়বে। 
মানসিক ক্রিয়া-প্রক্রিয়াগুলি সম্বন্ধে সঠিক ধারণা না থাকলে আমাদের দৈনন্দিন 

জীবনেও নানা অন্থবিধা দেখ! দিতে পারে। এর প্রমাণ আমরা দেখতে পাই 

মানপিক রোগ সম্বন্ধে সাধারণ শিক্ষিত লোকের ভূঙ্গ ধারণার মধ্যে। মন সম্বগ্ধে 

যথার্থ ধারণা না৷ থাকলে মানমিক রোগকে শারীরিক রোগ বলে ধারণা করা, 

মনের রোগকে অপাধিব বা আধিদৈবিক ব্যাপার বলে ব্যাখ্যা কর] স্বাভাবিক। 
তাই আমাদের দেশের লোক এই রোগের চিকিৎসায় দৈব ওযুধ, ওঝা৷ ইত্যাদির 

সাহাযা নেবে এতে আশ্চর্য হবার কিছুই নেই। মানসিক প্রক্রিয়া সম্বন্ধে ভুল 

ধারণার জন্যই এই ছু'রকম প্রতিক্রিয়া দেখ! যায়; কেউ কেউ মানসিক ক্রিয়াকে 
শারীরিক পর্যায়ে নিয়ে ফেলেন, আবার কেউ কেউ মনকে রহন্তাবুত অপাথিব ব্যাপার 

করে ফেলেন। এরূপ আচরণের মুলে যে.মান্ষ সম্বন্ধে সামগ্রিক দৃষ্টিভঙ্গীর অভাব 

তা একটু ভেবে দেখলেই বোবা! যায়। তাই শরীর-ৰিজ্ঞান পাঠের মধ্য দিয়ে ছাত্র- 

ছাত্রীরা যেমন শরীর সম্বন্ধে একটা প্রাথমিক জ্ঞান লাভ করবে, তেমনি মনোবিজ্ঞানের 

কিছু ফিছু বিষয় পাঠের মধ্য দিয়ে তার! মন সম্বন্ধে প্রাথমিক জ্ঞান লাভ করবে, 

এটাই কাম্য । মানসিক রোগ টিকিৎলার বিকাশের মধ্য দিয়ে শরীর ও মনের 

ঘে নিবিড় ধোগাযোগ দেখা গেছে, বিশেষ করে শরীর বস্ত্র উপর প্রক্ষোভ সমুহের 

যে 'অপামান্ত প্রভাবের দিগন্তটি উন্মোচিত হয়েছে, এ সম্বন্ধে একটা প্রাথমিক ধারণ! 
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দানের ব্যবস্থ। আলোচ্য পাঠাস্থচীতে অব্তই থাক দরকার । শরীর ও মনের পরম্পর 

নির্ভরশীপতার দিকটি মানুষ সম্বন্ধে সামগ্রিক জনের পক্ষে অপরিহার্য । কিন্ত উক্ক 

পাঠ্যস্থচীতে এই দিকটি বিশেষভাবে উপেক্ষিত হয়েছে । দশম শ্রেণীর পাঠ্যস্থচীতে 

ইক্জিয়স্থান (59052 01890), নার্ভতন্ত্র (10915005 5950917 ) এবং হরমোন ( 10001080176 ) 

সম্বপ্ধে প্রাথমিক পাঠ দানের কথ! ৰল! হয়েছে। কিন্তু এগুলির কার্ষকারিতার সাথে 

মানপিক প্রক্রিয়ালমুহ (যেমন প্রক্ষোভ, মনোযোগ, স্বতি ইত্যাদি ) মিলেমিশে আছে। 

মানলিক প্রক্রিয়াদমূহকে বাদ দিয়ে উপরোক্ত শরীরযস্ত্রের ক্রিয়-কলাপ সঠিকভাবে 
ম্বদ্ঘয়ঙ্গম কর! সম্ভব নয়। তাই শরীরঘস্ত্রের এ লকল বিষয়ের জ্ঞান দানের সাথে সাথে 

মানস-বঙ্ত্রের ক্রিয়া-কলাপ সম্বদ্ধেও জ্ঞান দান প্রয়োজন। 

অড বিজ্ঞনর সীমাহীন জয়যাত্রা মানুষকে নতুন একটা সমস্তার মধো এনে 

দিয়েছে। ছুটে! মহাযুদ্ধ এসং আধুনিকতম সমব্ান্ত্রেরে আবিষ্কার এই সমস্যাকে আরো 

প্রকট করে তুলেছে । কিভাবে মানুষ আজ পরস্পরের সাথে ম্যিল-মিশে বাল করতে 

পারে, একে অন্তকে কিভাৰে আনে। বেশি বৃঝতে পাবে এটাই আজকের বিশেষ 

সমস্তা। এই কারণেই আজ সার৷ পৃথিবীতে সমাজ-বিজ্ঞনের নানা শাখা, বিশেষ 

করে মনোবিজ্ঞানের দ্বিকে মানুষের দৃষ্টি পড়েছে । মানুষ তার নিজের এবং অপরের 

আচার-আচরণ বৃঝতে ঢাঁয়, নিজেকে এবং অপরকে জানতে চায়। এই জানার 
মধোই তার নিরাপত্তাবোধ নিছিত। তাই আদিম হৃগ থেকেই মানুষ প্রশ্ন করেছে, 
“আমি কে?” এই প্রশ্নের উত্তরের সন্ধানে মানুষ ধর্ম, দর্শন, সংস্কার প্রভৃতির 

ছবারস্থ হয়েছে । মান্ষ তার সুখ, হুঃখ, কামন1, বাসনা, হিংসা-ছ্েষ, ভালবাসা, ঘ্বণ।, 

বৃদ্ধি, চেতনা, স্বপ্ন ইত্যাদির নানা ব্যাখা। দিয়েছে। মানুষ তার নিজের দিকে 

তাকাতে চেয়েছে । এই কাজে সে কখনও সাধারণ বৃদ্ধি, কখনও কুসংস্কার, আবার 

কখনও বিজ্ঞানের আশ্রয় নিয়েছে । বিজ্ঞানের একটি নতুন শাখা মনোবিজ্ঞান গডে 

উঠেছে। কিন্ত বিজ্ঞানের এই অপরিসীম বিকাশের মধ্যে দীড়িয়েও যান্ুষ এখনও 

তার নিজেকে জানার ব্যাপারে নানা কুসংস্কারের ও ভুল ব্যাখ্যার আশ্রয় নিয়ে 

থাকে। কারণ এরূপ ব্যাখ্যা সহজপাধ্য। একট! উদাহরণ দিলেই যথেষ্ট হুবে। 

স্বপ্ন সম্বন্ধে অধিকাংশ মানুষের ধারণ! এখনও রহস্যাবৃত; অধিকাংশ মানুদ বিশ্বাস 

করে স্বপ্ন একট! দৈব ব্যাপার, ভগৰান দেখান, কা ভৌতিক কিছু ইতার্দ। কাজেই 
মনোবিজ্ঞানের সাধারণ জ্ঞানের প্রয়োজনীয়তা আজ সর্জনশীন। সকলের হধোে এষ 

জ্ঞানকে এমনভাবে ছড়িয়ে দিতে হুৰে বাতে প্রতোকেই তার নিজের দিকে তাকাতে 

শেখে। যেয়ন শরীর সন্বদ্ধে একটা সাধারণ জ্ঞান প্রতোক মাচুষেরই থাকা দরকার, 



বিদ্যালয়ে জীরন-বিদ্র'নের পাঞ্জন্চী ও আনাবিজ্ঞান, ৭ 

তেম্বনি দরকার মন সম্বন্ধে কিছুটা! সাধারণ জ্ঞান। এতে আমাদের প্রাত্যহিক বেঁচে 
থাকা সহজতর হবে, সুখকর হুবে। বিষয়গত ( ০৮)০০০%০ ) ভাবে নিজের দিকে তাকাতে 

শেখানো, এটাই মনোবিজ্ঞানের প্রধানতম কাজ। আমাদের শিক্ষার্থীর! যেন নিজের 
প্রতি এবং অপরের প্রতি এই মনোবিজ্ঞানসম্মত দৃষ্টিভঙ্গী গড়ে তোলার স্থযোগ 
থেকে বঞ্চিত ন] হয়। 

এই প্রসঙ্গে আর একটা কথা বল। দরকার । জীবন-নিজ্ঞানের পাঠযস্ুচশতে 

কীটপতঙ্গ, উদ্ভিদ, মঙ্থষ্তেতত অন্তান্ত প্রাণী এবং বিবর্তন (6৮০1010) ) সম্বদ্ধেও কিছু 

কিছু পাঠ্য বিষয় অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। অন্ান্ত প্রাণী এবং উদ্ভিদের একটা 

মনের জগত আছে সেখানেও যে নানা অনুভূতি ও ভাবের সন্ধান মেলে, সেদিকেও 

শিক্ষার্থাদের দৃত্টি আকর্ষণ করা দরকার । কিন্তু পাঠাস্থচীতে এদ্দিকটিও অবহেলিত 
হয়েছে । এ সম্পর্কে বিশেষ (50901911554 ) জ্ঞানদানের প্রশ্বই ওঠে না। শুধুমাত্র 

এই দিকে যেন ছি আকুষ্ট হয়, জীব জগতের প্রতি যেন একটা সামগ্রিক দৃটিভঙ্গী 

গড়ে ওঠে, এই ব্যবস্থা থাক! দরকার । আচার্য জগদীশচন্দ্র বস্থুর আবিষ্কার, তিনি 

উত্ভিদ রাজ্যে ভাবময় জগতের যে সন্ধান দিয়েছেন, পাঠ্যস্থগীতে তার উল্লেখ না থাকা 

নিশ্চয়ই ক্রটিন্চক। জগদীশচন্দরের এত বড দ্ৃষ্টিভঙ্গীকে যেন আমরা উপেক্ষা না করি। 

কারণ দৃষ্টিভঙ্গী গড়ে তোলার কাজে কিশোর বয়সই উপযুক্ত সময়। কাজেই 

বিষ্তালয়ের পাঠ্য তালিকাই এর উপযুক্ত স্থান। জীবজগতের প্রতি মানুষের যে 

সামগ্রিক দৃষটিভঙ্গী,__বিশেষ করে উত্তিদের সাথে মানুষের যে আত্মিক সম্পর্ক ভারতীয় 

চিন্তাধারায় বিধৃত, তা ভারতীয় চিস্তাধারার নিজম্ব আবিফার ; কালিদাসের শকুস্তল। 

কাবো, রবীন্দ্রনাথের কাৰ্য ও কবিতায় যা] প্রকাশিত, তা থেকে যেন আমাদের 

ছেলেমেয়েদের আমরা বঞ্চিত না করি। এই দ্ৃষ্টিভঙ্গীই বস্তগত ও বৈজ্ঞানিক দৃটিভঙ্গী। 

এর মধ্যেই সত্য নিছিত। 

বিবর্তন সন্বন্ধেও এ একই কথ! বল] চলে। শরীর যস্ত্রের বিবর্তন ও মানস-যস্ত্রের 

বিবর্তন একই তালে চলেছে। জটিপ শরীর-যস্তরে টিল মানস-যস্ত্রের উপস্থিতি আমর! 

দেখতে পাই। আবার মানুষের ক্ষেত্রে বিবর্তনের একটা নতুন ধাপ পরিলক্ষিত 

হয়েছে, যাকে [700109056 বলেছেন, 588] 00115010089 8৮010610179 5০120110211 

৩ড010000১ .১,.18 006 ৮৮010 06 2020-005 2০৫০ ০ 0১6 06176 40০ 

৩০158. 12) ৫055 2006 9690 0065706 1015 ০৬0 £105/01) 200 10191 

1. “(14100 ঠা 650190০0--080090899 : 1901). কাজেই মাহুযের প্রকৃতি 

ও আচব়ণের স্বরূপ বুঝতে গেলে বিবর্তনের এদিকটিও বিবেচনা করা দরকার । 



৮ চিত্ত ঃ তৃতীয় সংখ্যা ১৩৮২ 

এতক্ষণ যে সকল কথ! বল! হলে! তা কেবল একটি দৃষ্টিভ্গীর কথা। এই 
প্রবন্ধে কেবলমাত্র একটি ছৃষ্টিভঙ্গীর প্রতি মনোযোগ আকর্ষণ করা হলো । তবে এই 
অনুযায়ী বিস্তারিত পাঠ্যস্থচী গড়ে তুলতে হুলগে বিশেষজ্ঞদের পরামর্শ নেওয়া দরুকার ! 
তার জন্ত পশ্চিমবঙ্গ মাধ্যমিক শিক্ষাপধৎ বিশেষজ্ঞদের নিয়ে একট! কমিটি করতে 

শ্ারেন। বিস্তারিত পাঠ্যস্থচী তাদের সাহায্যেই রচন। করতে হৰে। 



উঁওতানী বিবাহ-গদ্ধাতর পরিবর্তন ও সমাজ-ব্যবস্থায় তার গ্রভাব 

থনপতি বাগ * 

সাওতালদের বিবাহ-পদ্ধতি সম্বন্ধে আমার স্বল্প অভিজ্ঞতাকে এক কথায় প্রকাশ 

করতে গেলে বলতে হয় “বিচিত্র । এর কারণগুলো এক এক করে বিবৃত করার 

চেষ্ট। করব। তবে প্রথমেই একটু বলে রাখি--একদ্িকে ৰর্তমান জগতে ব্যক্তি 

খ্বাধীনতভার ক্ষেত্রে সবচেয়ে প্রগতিশীল দেশও মনে হয় এই ব্যাপারে এদের কাছে 

হার মানবে; আবার অন্ত দিকে অতি সংরক্ষণশীল জাতিও এদের ৰিয়ের অনুষ্ঠানাদি 

দেখে তারিফ ন। করে পারবে না। এই ছুঃয়ের মাঝে আবার এমন কতকগুলি 
পদ্ধতি রয়েছে যেঞগুলে। দত্যিই অভিনব। আরে! আশ্চর্য লাগে, এই সবগুলি পদ্ধতিই 

সমাঞ্জ কর্তৃক ম্বীকত। এন্স থেকেই মনে স্বভাবতঃই জিজ্ঞাস। ওঠে ঘে, তাহলে এদের সেই 
সমাজ ব্যবস্থাট। কি প্রকারের? সেটাইতে। আগে জান! দরকার । এই প্রশ্ন মনে রেখেই 

আমি পুর্ব-প্রকাশিত তিনটি প্রৰদ্ধের 1 অবতারণা করছি । অন্ুসন্ধিংস্থ পাঠক 

সেগুলি পড়লেই খানিকটা! ধারণ! করতে পারবেন। আশ! করছি এদের ৰিবাছ- 

পদ্ধতিগুলি প্রকাশ পেলে আমি এসব প্রৰদ্ধে যা ৰোঝাতে চেয়েছি সেই বিষয়টি আরো 

পরিষ্কার হবে, এঁসৰ প্রবন্ধগুলিতে ধর্মানুষ্ঠানের আচার-বিচাবের মাধ্যমে সমাজ-ব্যবস্থার 

প্রতিফঙগনটাই ছিল মুখা। এবারে প্রধানতঃ বিৰাহ-পদ্ধতির পরিবর্তন কোন দিকে 

কিভাবে এগোচ্ছে বা মোড় নিচ্ছে, তার মাধ্যমে সমাজের বৃকে কি ধরণের প্রতিক্রিয়া 

হুচ্ছে সেইটাই জাতব্য। 

বর্তমানে আট-দশ রকমের বিবাহ-পদ্ধতির চল বয়েছে দেখা যায়। এর মধ্যে 

যে পদ্ধতিটি সব চেয়ে বেশী মর্ধাদ্া পেয়ে থাকে সেটার কথাই আগে বলব। হিন্দৃবা 

মুসলমান যারা প্রা্টীনপন্থী তাদের কাছে এই পদ্ধতিটিই বিশেষ গুরুত্ব পাবে। 

এই বিয়েতে সাধারণতঃ কথা-বাত? শুরু হয় ঘটক বা ঘটকী মারফৎ। সীঁওতালদের 

মঞ্ধ্য পেশাদাবশী ঘটকের ব্যবসা, এখন খুব মন্দা । কারণ জিজ্ঞানা৷ করলে ওরা অনেক 

* অনঃবমীক্ষক, বিশ্বভারতী বিভালয়ের অধ্যাপক । 

1 **চিত্ক” তৃতীয় সংখ্যা ১৩৮১ “চিত” ১ম সংত্য! ১৩৮২ ও “চিত্ত” ২য় সংখ্যা ১৩৮২। 
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কথাই বলবে। তার মধ্যে আমর! যাচ্ছিনা, ঘটকদার এসে খবর নেয় ছেলের বিয়ে 
দেবে কিনা । ওরা আগে ছেলের বাড়ীতেই খেজ করে দেখেছি। যদি ছেলের 
অভিভাবক বাঙ্জি থাকে তখন ঘটকদার তার ঝোল! থেকে একটি একটি করে মেয়ের 
ফর্দ বার করে। এদব শুনে ছেলের অভিভাবক যদ্দি আগ্রহী হয়, তখন দেখা-দেথি, 
পছন্দ-অপছন্দের অধ্যায় শু হয়। এই অধ্যায়ের শেষে একটি বিশেষ দিন নির্দিষ্ট 
হয়। এট! ছেলের তরফ থেকেই প্রস্তাবিত হয়। এই অনুষ্ঠানটির নাম 'মনামনি। 

মিয়ম অনুযায়ী এটি মেয়ের গ্রামের অনতিদ্বুরে কোন বনে বা বাগানের মধো, নির্জন 
পরিবেশে হলে । যেখানে উভয় পক্ষের কিছু কিছু লোক উপস্থিত থাকৰে। এই 

অনুষ্ঠানে স্ত্রীলোকেরাই সর্ব বিষয়ে অগ্রণী । সঙ্গে যে ছু'চার জন পৃরুষ থাকে অন্ুঠানের 
মধো তাদের কোন ক্রিয়াকলাপ নেই। ভাবী বরই একমাত্র পুরুষ যার সমাদরের 
বহর দেখবার মত। অবশ্যই বর ও কনে উভয়কেই সমান সমাদর দেখানে। হয়। 
বরের আদর লবচেয়ে বেশী কন্যাপক্ষের মেয়েদের কাছে, আর কনের আদর বব- 

পক্ষের কাছেই সর্বাধিক। উভয় পক্ষ থেকে যার! যারা আসে তাদের মধ্যে সাধারণতঃ 

থাকবে, কাকীমা, বৌদ্দি, পিসিমা, বড়দিদি ইত্যাদি। এক এক পক্ষ থেকে আট- 
দশ করে আসবে। 

প্রথমে বর-পক্ষ একটি পরিষ্কার জায়গায় বৃত্তাকারে বসবে। বুস্তের একদিকে 

থানিকট। জায়গায় আহুষ্ঠানিক জিনিষ-পত্র রাখা! থাকবে এবং এ্রগুলির একদিকে 

খানিকটা জায়গায় আহ্ুষ্ঠটানিক জিনিষ পত্র রাখ। থাকবে এবং এলির একদিকে বর 
ও একদিকে কনে, কিছু পোকের তত্বাবধানে থাকবে । জিনিষ-পঞ্জ্ের মধ্যে প্রধান 
স্বড়ি এৰং সরিষার তৈল বৰ! শ্হ্ম'। একজন মহিল। বৃত্ব থেকে এগিয়ে এসে 
বসবে এবং এক হাটুর উপর ছেলেকে এবং অপর হাটুর উপর মেয়েকে বনিয়ে 
হাতে, পায়ে, গায়ে, মাথায় তেল মাখিয়ে দেবে, এবং শেষে তাদের আঁচলে বা 

গামছায় কিছুট! মুড়ি ঢেলে দেবে। সবশেষে এ মহিলা! বর-কনেকে আশীর্বাদ করবে 
গলায় একগাছি করে মাল! পরিয়ে দিয়ে। মাল! ছাড়! নগদ টাকা-পয়সাও অনেকে 
আীর্বর্দী হিসাবে দিনে থাকে । এইভাবে উপস্থিত সকল মহিলাই বর-কনেকে 
আনর্বাদ করবে। এই অনুষ্ঠান শুরু হয় দ্বিপ্রহরে শেষ হতে প্রায় সন্ধা! লেগে 
যায়। 

. লমস্ত অনুষ্ঠানটি আমাদের কাছে এতো সহজ, সরল, স্বাভাবিক ও শোভন 
এৰং রূচিলম্পন্ল অথচ অনাড়ম্বর ; কিন্ত এতই হৃদয়গ্রাহী মনে হয়েছে যে মুগ্ধ বিশ্ময়ে 
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শুধু দেখেই মনট! শ্রদ্ধায় নত হয়ে আসে এবং স্তঃস্কৃর্তভাবে নবদম্পতিব কঙ্গযাণ- 
কামী হয়ে পড়ে। 

এই অনুষ্ঠানটি যখন চলতে থাকে তখন উভক্পপক্ষ গল! মিলিয়ে গানের লহর 
গেথে চলে। “মনামনির*র পালা শেষ হলে উভয়পক্ষ মিলে বিয়ের তারিখ ঠিক 

করৰে। এটা হোল প্রস্ততি পর্ব। অবশ্ঠ মনামনিতে বাজ হবার আগেই অভিভাবকর। 

লেন-দেনের ব্যাপারট] ঠিক করে নেয়। যেমন লেন-দেন সম্বন্ধে কথা বলার আগে 

ঠিক হয় জাতি, শ্রেণী ইত্যাদি নির্বাচন। এগুলিকে ধরলে “মনাঁমনিগকে তৃতীয় কি 
চতুর্থ পর্বও বলা চলে । 

' এখানে একট কথা বলে রাখি, সশাওতালদের বিয়েতে মেয়ের জন্য বরপক্ষ 

কন্তার পিতাকে কিছু অর্থ দেবে, এইটাই নিয়ম; অর্থাৎ মেয়েকে কিনে নিতে হয়। 

এতে কন্তাকুল গোৌরবাম্বিত হয়। এই পদ্ধতিতে মোট বারে টাকা পঞ্চাশ পয়সা 

কন্ঠাপণ দিতে হয়। এই অর্থ থেকে পঞ্চাশ পয়সা কন্তার পিতা পঞ্চায়েতকে দেবে। 

এটা সম্মনী অর্থ। বাকিট! তার নিজের পাওনা । মেয়েকে কিনে নেওয়াতে 

কন্তাপক্ষ গবিত কিন্তু তাই বলে এই গর্ব বা সম্মানের সঙ্গে ওর। টাকার অঙ্কট৷ 

বাড়ানো-কমানোর কথ। চিন্তা করে না। মেয়েযে এমনি পাওয়। যায় না) তাকে 

মুল্য দিয়ে কিনতে হয় এৰং মেয়ে যে সমাজে সমাদ্ধত এই ৰোধট] ওদের খুব 

টনটনে। ওর। আমাদের বলে, “তোমাদের ছেলে তো! তোমরা মেয়ের বাপের 

কাছে বিভ্রি কর ; আর আমাদের মেয়ে ছেলের বাপকে কিনে নিতে হয়। 

বিয়ের আগে 'লস্মিদ” (পাক দেখা) বলে আর একটি অনুষ্ঠান কচিৎ-কখনেো 

হতে দেখা যায়। যথেষ্ট সম্পন্ন ঘর ছাড়া এই অনুষ্ঠান করে না, কারণ এতে খরচ 

অনেক। 

এরপর প্রাকৃ-বিৰাহ অনুষ্ঠান শুরু হয় বিয়ের আগের দিন, ছেলের বাড়ী এবং 
মেয়ের বাড়ী উভয় জায়গাতেই । এই অঙুষ্ঠানকে ওদের ভাষায় বলে “নু্থমু-সাসান” 

আক্ষরিক .বাংলা *তেল-্হলুদ”, আমর! যাঁকে বলি "গায়ে-হলুদ' । এদের এই অনুষ্ঠানের 
বৈশিষ্ট্য আছে। এট! শুরু হয় সন্ধ্যার পর। সারারাত ধরে এই পর্ধ চলতে থাকে । 

তিনজন কিশোরীকে নির্বাচন করা হয় এই কাজের জন্য, এদেরকে বলে “তিত,রী- 

কুড়ী”। প্রথমে পঞ্চায়েতের সব সভ্যদের খবর দিয়ে কনের বাড়ীতে আনা হবে। 

তাদের ষধ্যে নায়েকে কে সর্বপ্রথম নির্বাচন কর] হবে-__-এই “তিত,বী কুড়ীর” নায়েকের 



১২ চিত্ত ; তৃতীয় সংখ্য। ১৩৮২ 

পায়ে সরিষার তেল ও হলুদ( কাচ! হলুন বেটে) মাখিয়ে দেবে। এরপর এক এক 

করে পঞ্চায়েতের সব সভার অন্ুরূশ ভাবে তেল হুলুদ যাখাবে। তারপরে গ্রে 

ঘতগুলি পরিবার আছে প্রত্যেক পরিবার থেকে একজন পুরুষ ও একজন স্ত্রী আসৰে 

তাদের প্রত্যেককে যথ|রীতি “হুচুম-সাসান" মাখানো শেষ হলে এই অনুষ্ঠানের শেষ 

হবে। ওদিকে রাত্রিও শেষ হয়ে দিনের আলে! দেখা দেয়। 

বিয়ের প্রথম দিনের তন্ুঠান কন্তাপক্ষের বাড়ীতে শুরু হয় দেরীতে । তার 

সবিশেষ বর্ণনা পরে দেব। বরপক্ষেন প্রথম অনুষ্ঠান ছেলের আ্লান করানে! এবং 

তার আম্ুসঙ্গিক আচার-বিচার নকালে শুরু হয়। এই অংশের লবিশেষ পরিচয়ও এ 

মেয়ের বাড়ীর অনুরূপ, তাই এর পরিচয়ও কণ্তাপক্ষের সঙ্গেই এক সঙ্গে জান। 

যাবে। বরপক্ষের দ্বিতীয় পর্ব থেকে আমি এখন শুরু করছি। 

ছেলের গ্রাম থেকে ৰরকে সঙ্গে নিয়ে আসবে গ্রাম থেকে সংগৃহীত কয়েকজন 

পুকষ। এর সংখ্যা কত হবে সেটা মোটামুটিভাবে উভয়পক্ষের মধ্যে একটা বোঝা- 

পড়। আগেই হয়ে থাকে । গ্রামের বাইরে থেকেও লোক থাকৰে, যেমন ছেলের মামা+ 

ভক্মীপতি, পিসে, মেসে! ইত্যাদি স্থানীয় ব্যক্তিরা । ছেলের দাদাও অবশ্যই থাকবে। 

আঁর থাকবে টক এবং নিতবর, যাকে ওদের ভাষায় বলে ““লামৃতা”। আর একটি 

চার-পাঁচ জনার দল বাজনদারের দল, এর! বরযাত্রীদের আগে আগে বাজনা বাজাতে 

বাজাতে রগুনা হবে। সাওতালী ভাষায় বরযাক্রীদের বলা হয় “ভারীয়োৎ? * 

এই বরষাত্রীত দল নিজগ্রাম থেকে এমন সময়ে রওনা হয় ঘাতে কনের গ্রামে 

বিকাঁল নাগাদ পৌঁছোতে পারে। কন্যাপক্ষের গ্রামে পৌঁছে ৰরযাত্রীর দল গ্রামের 
খানিকট] দূরে কোন গাছের তলায় আশ্রয় নেবে। ঢোল কীাসর ,বাজিয়ে অবস্ত 
তাদের উপস্থিতির কথা কন্যাপক্ষকে জানিয়ে দেবে । এঁ গাছতলাটি-হবে ভারীয়োৎদের 

সাময়িক ছাউনী। 

পীনি্ 

* এই প্রসঙ্গে উল্লেখ্য যে কিছু লোকের ধারণা আছে “ভাবীয়োৎ”, এ স্বী পুক্ষ 

উভয়ই থাকে। আমি এক্সপ উল্লেখ একজন গবেষকের ছাপানো পুস্তকেও দেখেছি । 

কিন্ত আমি নিজে অনেক খোজ করেছি, বীরভূম জেলার প্রীনিকেতন, শাস্তি- 
নিকেতনের চারিধারের অন্ততঃ পনের োলটি লশাওতাল গ্রামের কোথাও এ 

মতের সমর্থন পাইনি। 
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এদ্দিকে বাজনার শব্দ পেয়ে কনের বাড়ীতে প্রস্তুত হবার জন্য ব্যস্ততা দেখা 

যাৰে। একদিফে কনেকে প্রস্তত কর!, অন্যদিকে বরধাত্রীদের আহ্বান করা, স্ত্রী- 
পুরুষ দুই দল ছুই দিকে বাঁবে। বরযাত্রীদের সমস্ত দলটার পৃরোভাগে থাকবে 

নিতবর সহ বর ও তার ঘনিষ্ঠ কয়েকজন। তারপর নৃত্যরত বাজনদারদের দল 
চার-পাচজন। সবশেষে বাকির।। দলটি গায়ের মুখে এলে গেলে গ। থেকে কন্যা- 

পক্ষের পোক এগিয়ে এসে তাদের অভার্থনা জ৷নাবে; তাদ্দের সকলকে গুড় ও জল 

খেতে দেবে । [এইখানে বলে বাখি, কোন কোন ক্ষেঞ্জে উভয়পক্ষের একট! নফল 

বৃদ্ধ (লাঠালাঠি) হতে দেখেছি। ] এই সময়ে কন্যাপক্ষের মেয়েরা ভারীয়োথকে নিয়ে 

কিছু ঠাট্া-মস্করা করবে। এর মধ্যে মেয়ের বাবা! বর ও নিতাবকে নিয়ে বাড়ীর ভিতরে 

যাবে এনং বারান্দায় ব। উঠানে পাতা পাটির উপরে ৰদাবে। এই সময়ে বেশ খানিকটা 

মজার ব্যাপার ঘটে। 

কনের দিদিরা এই সময়ে বরের কাছে আসবে। তাকে তেল মাখাবে; তার 
মাথার উন্ুন বাছঃব, তার মাথার চুল বেঁধে দেবে; সঙ্গে সঙ্গে বরকে এবং বরযাক্রীকে 

বাকাবাণে জর্জরিত করবে। বাজনদারর। তাদের বাজনা ও নাচ চালিয়ে ষাবে। 

তেল মাখানোর পাল! শেষ হলে বরকে উঠানে এনে দাড় করাবে। তার মাথায় 

জল ঢেলে চান করাবে, কিন্তু চানের পর গা মোছাবে না, চুল অশাচড়াবে না। তবে 

তাকে হুলুৰ ছোপান একথান! মাকিন পরতে দেবে এবং তার মাথায় একটা টোপ 

পরাবে। কোন কোন ক্ষেত্রে শোলার টোপর দেয়, আবার কোন কোন ক্ষেত্রে বরের 

বাড়ী থেকে আনা বিশেষ ধরণের কাপড় দিয়ে কোণাকৃতি করে টোপর গড়ে মাথায় 

পরাবে। এই টোপরকে ওদের ভাষায় বলে “শাড়াদড়হী” ৷ বর কিন্ত দাঁড়িয়েই 
ত্বাছে। এখন বরের পাশে কনের ছোট ভাইকে এনে দাড় করাবে । এক্পপর কনের 

ঘর থেকে একট! থালায় করে কিছু আতপ চাল আনবৰে। থালাট বরেবরু সামনে 

ধরবে। এ থাল৷ থেকে বর ও কনের ভাই একমৃঠো করে আতপচাল নিয়ে মুখে পুরবে 

এবং চিবোৰে। এই সময়ে বরের ভগ্সিপতি বা পিসে বরকে কাধে নেবে এবং কনের 

ভাইটাকে কীধে তুলবে তার জামাইদাদা! বা ভগিনীপতি। এরি ফাকে বর চিবানে। 

চাল মুখ থেকে থুথু করে কনের ভাইয়ের ছুই গালে লাগিয়ে দেবে । কনের ভাইও 

তার ম্বখের চিবানে! চাল বরের গালে লাগিয়ে দেবার চেষ্টা করবে কিন্তু সেইসময়ে 

তাকে তার জামাইদাদ] সরিয়ে নেবে । বর রেছাই পাবে। 

ইত্যসরে একটি ঘরে কন্যাপক্ষের কিছু লোক এবং বরপক্ষের কিছু লোক 

ঢুকেছে। সেখানে তার] মদন খাচ্ছে, গল্প-গুদব করছে। এ ঘরে বরপক্ষ থেকে আনা 
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একটি ঝুড়ি এনে রাখ! হবে। সেই ঝুড়িতে থাকে কনেক জন্ব একখওড বন্। এ 

বন্্রথানি কন্যাপক্ষের, লোকের! স্বী-পৃকৃষ গ্রত্যেকে পনীন্ষণ কবে. দেখবে একং তাহ 

মন্তব্য সকলকে শোনাবে । বলাই বাহুল্য এ মন্তব্যগুঙ্গি বরপক্ষকে শোনাবার জন্গুই 

বল! হয়। সবই সমালোচনামুলক সস্ভব্য। ঠাট্টা" তামাসাব স্থবটিই প্রধান । 

&ঁ বন্ত্রটি মেয়ে বিশেষ এক ধরণ করে পরবে ।, আচলটি কোমরে এমনভাবে গু'ভ্কে 

যাতে সেখানে একটি ঝুঁলস্ত ঝোল। মনে হবে। এ অশচলে মেয়ের মা কিছুট] ধান 
টেলে দেবে। এ ঘরের মধ্যে (সশাগুতালদের সব স্তল ঘরের মধ্যেই থাকে) 

এক প্রান্তে নিচু দেওয়াল ঘের একটু জায়গা থাকে, যাকে ওরা বলে “ভিতর” 
_সেই “ভিতর*কে সামনে রেখে কনে দীড়াবে, সেখানে হুশটু গেড়ে বসবে কিছুক্ষণ 

তাকসপর নিবেদন করার মত করে আচলের ধানগুণে! মেঝেয় ঢেলে দেবে, উঠে 

দাড়িয়ে 'ভিতরে'র বোঙা-কে প্রণাম করবে। ঘরে এসে উপস্থিত নিজের গুকজনদের 

সকলকে জোহার করবে। সবশেষে যে ঝুড়িট। করে কাপড আনা হয়েছিল সেই ঝুড়িটাকে 
জোহার কনবে। তারপর ওটাকে ভান পাদিয়ে স্পর্শ করবে এবং সর্বশেষ এ ঝুড়িতে 

উঠে দাড়িয়ে চারিদিকে দৃষ্টি দিয়ে দেখবে এবং পা মুড়ে এ ঝুঁড়ির ভিতরে বসবে। 

এই অবস্থায় গায়ের কাপড় দিয়ে আপাদমস্তক মুভি দেবে। কেবল দু*টি হাতের 

আন্গুগগুলি দেখা যাবে। ডান ছাতে একটি কাজল-লতা বা ““কজরাটি' ধরবে এবং 
ব| হাতে ঝুড়ির কানাট! ধরে নিজের ভারসাময রক্ষা করবে। এ কাজল-লতাটি 

এতক্ষণ হয় মেয়ের কোমরে গজ! ছিল, নয়তো মালার মধ্যে ঝোলানো ছিল। 
এতক্ষণে ঘরের মধ্যেকার কাজ শেষ হোল। 

এরপর মেয়ের ভগিনীপতি কনেশুদ্ধ ঝুড়িটি তুলে নিয়ে দরজা! পর্স্ত নিয়ে 

যাবে; আজকের দিনটাতেই ছোটভায়ের স্ত্রীকে ছু'তে দোষ নেই। ওদিকে বরের 

জনৈক ভগিনীপতি বৰ! 'জামাইদদা" বুকে কাধে চাপিয়ে নেবে। বর ও কনেকে এই 

অবস্থায় পাশাপাশি রাখবে। আগে থেকেই একটি ঘটিতে জল রেখে তার সথে 

পুঁচটি আমপাতা দিয়ে ঢেকে রাখা আছে। এ ঘটির মুখে আমপাতার কৌটা ধন্ধে 
কনে অন্তদের সাহায্যে (কেন না তখনো তার চোখ মুখ ঢাকা) বন্ধের কাধে ছিটোবে। 
বর-ও & পাত! দিয়ে ঘটির জল কনের মাথায় ছিটিয়ে দেবে। এই সময়ে মুখের 
কাপড়টা কিছুটা শিথিল করা হম। এরপর পাঁচটি শালপাতাঁয় মোড়া দিছুরের 

একটি, মোড়ক বরের বাবা ছেলের হাতে দেবে । বর এ মোড়কটি বাঁ হাতের 
আনুতে নিয়ে & হাতটি কনের ফাথার উপরে রাখরে এবং ভান 'ছাত দিয়ে মোড়কটি 
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খুলবে এবং বৃড়ো আন্গুল ও কড়ে জাঙ্গুলের সাহায্যে একটু স্লিছুর নিয়ে প্রথমে 
একটু মাটিতে ফেলবে। দ্বিতীয়বার এ একইভাবে সির তুলে কনের সি*খির নীচের 
ক্রিক থেকে শুরু করে টিকির কাছাকাছি টেনে দেবে। এইভাৰে তিনবার সি'থিতে 

লি"ছুর্র ছেবে। বাকি যে সিছু্টুকু পাতায় থাকবে সেটুকু পাতাশ্ুদ্ধ সি'থিতে 

মাখিয়ে দেবে এবং সঙ্গে সঙ্গে মেয়ের মাথায় *?টুটুরি” অর্থাৎ ঘোমটণ টেনে দেবে। 

এ পাতাটা বর হাতে ধরে থাকবে। অন্তরা ওটা ফেলে দেবার জন্য প্ররোচিত 

করবে কিস্ত সে ফেপবে ন।, পরন্ত বর এীপাতাটা তার বাবার হাতে দিয়ে দেবে। 

এই পর্যন্ত খন শেষ হোল তখন বরপক্ষের কুটুত্ধদের এবং কন্যাপক্ষের 
গ্রোষ্ঠিবর্গের ও কুট্ম্বদের খাওয়া-দাওয়] শুরু হবে যাবে। কিন্তু আঙ্গকের বিয়ে শেষ 
হতে এখনে! একটি পর্ব বারি আছে। সেটা এবারে বলছি। 

ওদিকে যখন খাওয়া ও খাওয়ানো নিয়ে বিয়ে-বাড়ী বাস্ত সেই সময়ে দেখ 

যাৰে বর, কনে ও লামৃতা অন্য কয়েকজন সঙ্গী সহ গ্রামের “কুলি*'তে' দণড়িয়ে আছে। 
এই পথে অপেক্ষমান আজকের সম্মানিত অতিথিদের কাছে মেয়ের মা জলের পাত্র নিয়ে 
এগিয়ে আসবে । এ পানর থেকে জল নিয়ে প্রথমে জামাইয়ের পা ধুইয়ে দেবে; তারপরে 
ধোয়াবে নিজের নবপরিণীতা1 মেয়ের পাঁ এবং লবশেষে তাদের ছোট্ট সঙ্গী নিতবরের পা। 
এর পর জলটা বদলে নিয়ে এসে এঁ তিনজনার মৃখগুলিও পরিপাটি করে ধৃইয়ে দেবে 
কনের মা। 

তারপর আসৰে ছুটি ঠোলাতে গুড়। একটি ঠোল! (পাতার ঠোঙা) থেকে গুড় 
নিয়ে ম মেয়ে ও জামাইকে খাওয়াবে এবং অন্য ঠোলাটির গুডটুকু খাওয়াবে লামতাকে। 
গুড় খাওয়ানোর পর জল অবস্থাই পান কন্বানে! হবে । এইখানেই শেষ নয়। এবারে 
তিনজনার পায়ে পরিপাটি করে তেল মাথিয়ে দেবে এ মা। তেল মাখানে! শেষ হলে 
পাতায় মোড়। সি'ছুর নিয়ে তিনজনকে তিন ভাতে সিচুর পরাবে। তারপর একট! 
কাচা শালধাতার থালায় করে জাগ্তন আসবে এবং এ সঙ্গে একটা মোটা কাঠের 
খেটে বাভাগ্ডা। এই মোটা ভাগ্াটির একগ্রাস্ত একহাতে ধরে আগুনের চারদিকে 

ঘুরিয়ে নিয়ে প্রাস্তভাগটা আগুনে তপ্ত করবে, অন্য হাতের চেটোটা “'আদাব” করার 
মতো! করে নিঞ্জের কপালের সামনে তুলবে। পরের বারে অন্য হাতে ডাণ্তাটি ধরৰে 
এবং আগুনের চারধারে ঘোরাবে ও গরম. করবে ও অপর হাতটা! দ্বিয়ে “আদাঁব” 
এর অনুপ আচরণ করবে। এমনি করে পীছ্বার কনের সামনে এবং পীঁচকার 
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লামতার সামনে অনুষ্ঠঠন করৰে। শেববারে ডাগাটি আগুনে ঠেকিয়ে পাশে বেখে দেবে । 
এই ক্রিয়াকলাপ দেখে মনে হয়েছে এটি বয়োজ্যেষ্ঠ মহিলাবিশেষের আশীর্ব্বাদ করার 

একটি পদ্ধতি । সকলের এতে অধিকার নেই । যাদের আছে এৰং যাদের ইচ্ছা আছে 

তারাই এইলময়ে এখানে উপস্থিত থাকে । এরা সারাদিন ধরে এখনো! উপৰাসী। 

এই অনুষ্ঠঠন শেষ করে তবে এদের ছুটি। কনের মা ছাড়! বড়দিদি, কাকীমা-পিসিম। 

প্রভৃতির অবশ্যই এই অনুষ্ঠানের অধিকাবী । 

এই অনুষ্ঠান শেষে বর কনের দিদির বা! হখতের কড়ে আঙ্কুলট। ধরবে, দিদি তখন তাকে 

ঘরের ভিতর নিয়ে যাবে। কনে ও লামৃতা পিছনে পিছনে ঘরে ঢুকবে | ঘরে ঢুকে দিদি 

একটি জঙগভতি ঘটি হাতে তৃপে নেবে এবং ঘরের মধো গোল হয়ে তিনপাক ঘৃরবে। ঘোরার 
সময় মাঝে মাঝে একটু একটু করে জল ঘটি থেকে ফেলবে মেঝেয়। তারপর মেঝেয় পাতা 
তালাই বা চাটাইয়ে সকলে বসবে এবং সকলকে মদ বা হাড়িয়া! পরিবেশন কর] হবে । এই 

আনুষ্ঠানিক মদ খাওয়ানোর পর ওদের ভাত-তরকারি খাওয়ানোর ব্যবস্থা কর! হুবে। 

খাওগ। শেষে ৰর ও নিতবর বাইরে বেরিয়ে যাবে । কনে থাকবে ঘরের ভিতরে । 

এই সময়ে বাইরে শুরু হবে নাচ, গান, বাজনা । উপস্থিত কিশোরী ও রুবতীরাই 

বিশেষ করে এই নাচ গানে মাতে । যুবকরা বাজায় বাজনা । অনেক সময় তার। 
কনেকে ঘরের ভিতর থেকে টেনে নিয়ে নিজেদের দলে ভিড়িয়ে দেয়। 

এই নৃত্য পর্ব শেষ হলে যে যার জায়গায় চলে যাৰে। হুর্যোদয়ের আগে বর- 

কনের সঙ্গে আর দেখা হবেনা । 

বিয়ের প্রথম দিনের শুরু ; প্রথমেই জানিয়ে রাখি বিয়ের প্রারভ্কে বর ও কনে 

উভয়ের বাড়ীতে একই রকমের আচার-অনুষ্ঠান হয়, বিশেষ কোন ভেদাভেদ নেই। 
কনের ৰাড়ীতে তার আম্মীয়-স্বজনর! কুশীলব, ছেলের বাড়ীতে ৰরের আত্মীয়-স্বজনর!, 

এই যা তফাৎ । অনুষ্ঠানের উপকরণাদি সবই এক। উদ্দেশ তো বটেই। এজন্য আমি 

কেবল একটা! বাড়ীর অনুষ্ঠানই _ধকন মেয়ের ঘরের-_ক্িভাবে ঘটছে সেইটাই বলব। 

পাঠক'অন্য বাড়ীপ্র অর্থাৎ ছেলের ঘরের ঘটনাগুলো কল্পনা করে নেবেন। একাস্ত দরকার 
যেখানে হবে সেখানে অবশ্বই বিশেষ করে উল্লেখ করব। 

মেয়ের বাড়ী অনুষ্ঠান শুক হয় দেরীতে। বরযাত্রী গ্রামপ্রান্তে পৌঁছবার সাড়া 
পেলে তখন কনেকে প্রস্তত করার জন্য সাড়া পড়ে যায়। বিয়েতে পুরোহিতের 
করণীয় কিছু নেই। অর্থাৎ ধর্মাহ্ষঠানে আমরা পুরোহিতের যে ভূমিক! দেখেছি 
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এখনে সেই অঙ্পাতে বিদ্ের ক্ষেত্রে তার ভূমিক! ঘৎসামান্য। দরকারী ভূমিকা যে টুকু 
আছে ত৷ হোল জগ.-মাঝির। জগ.-মাবি একজন পঞ্চায়েৎ সভ্য, মাঝি বা সর্দানের ডান 

হাত। বিয়ের সমস্ত ব্যাপারটাই গ্রামের মাতব্বরদের পরামর্শ নিয়ে ঠিক হয়েছে, 
মরুলেই জাঁলে। 'াগের দিনে তেজ-হলুদ অস্থষ্টাচন তো! সেটি সর্বতোভাৰে পাকা হয়ে 
গেঃছ॥ তত বিশ্বের ছি কোন অস্কুষ্ঠান শুরু রুরান্ধ জাগে জগ.-মাঝ্ির কাছে আছি পেশ 
করছে হবে £ অন্থমততি করুন আমন! মেস্েকে চান করাব। 

এই চান রূরানে। অঙ্গুঠান্র হবে “ক্বিধড়ী-১€ত, জর্থাথ কনের রাশ্মের বাড়ীর বাস্ত- 

সংলগ্ন বাগানে । স্ষমমতি গেলে উপস্থিত কলে একদক। মদ বা হাডিয়া থেয়ে নেবে এবং 

বাগ.ড়ীতে গিয়ে পুরুষরা একটা খাল কাটবে। মেয়ের] নাচতে শুরু করৰে। মেয়ের 

বাবা, মা এবং এ পর্যায়ের ব্যক্তির বাগংড়ীতে যাবে । স্ত্বীলোকঃদ্বর দলে ষোট পাঁচ জন 

( বেশীও হতে পারে, তৰে সংখ্যা বিদ্বোড় হত্তে হবে ) এ খালছিকে প্রদক্ষিণ করবে এবং 

তাদের মধ্যে €কৃউ কেউ এ গর্ডের মূখে ত্বর্প জালবে তাদের হাঁতের ঘি €থকে। এগ্সানে 

একুটি তীর, এক্টি লম্বাটে ধারান আস্ত্র_- ওদের ভাষায় এর নাষ-__“তাড়োয়াড়ী”- আয়াদের 

দ্বোট আকারের খশ্ড়ার অন্তুরূপ, এবং একটি ঘটি এক আ্গ্রায় রাখ। থঃরর। গযত/কে 
এক একটি ছিনিষ নিয়ে প্রথমে আকাশের দিকে দখারে পরে ন্লীচে এ গালটিক দিচক্ধ 
দেখাবে, তুরগুৰ সথাস্থানে বেছে দেদ। 

এদিকে জগ. মাঝি খালট। ঘিরে তিনটি জামের ডাল পু"তবে এবং এ জ্বামের খুটি ঘিরে 

খানিকট। সাদ! সুতো জড়াবে। খালের পাড়ে মাটিতে এক জ্বায়গায় সি'দুর লাগাতব। 

একটী বড় কাসার বাটিতে এক বাটি মদ ও কয়েকটা] শালপাতার তৈরী পাজ ( ঠোলা ) 

আনবে । একটি ঠোলাতে মদ ঢেলে এস্কানে বোডার উদ্দেশ্টে নিবেদন করৰে। বাকি 

মদটুকু উপস্থিত পুরুষরা ভাগ করে থাবে। মদ খাওয়া শেষ হলে খুটি থেকে এ স্থৃতাটা 

খুলে নেবে। 

এই সময়ে পৃর্বোল্লিখিত “তিতরি-কুড়ীরা” ছুটি মাটিব কলসি নিয়ে আসবে । এ 

কলপির মধ কিছুট। মুড়ি ও কয়েকট। করে পয়সা থাকে । জগ.মাঝি এ কলসি দুটি ওদের 

ক.ছ থেকে চেয়ে নেবে এরং কললি মধ্স্থ মুড়ি ও পয়স1 ওদের দিয়ে দেবে। কলসি ছুটিতে 

জল ভি করে জগ.মাবি মাটিতে বিয়ে দেবে । তিন জন “তিতরি-কুড়ী”র মধ্যে ছু'জন 

কলমি দু'টি সামনে নিয়ে ষাটিতে বসবে । তারপর প্রথমে হাটুর উপরে কলসি দুটি তুলবে, 
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সেখান থেকে তুলৰে মাথাত্স» এবং আধার মাটিতে নামাবে। আবার আগের মত কন্বে 

মাথায় তুলৰে এবং উঠে দ্রাড়াবে। 

এই অন্ঠানে জ্গমাঝি পায় একখণ্ড পাচগজের মাফিন কাপড়। এই কাপড়টি, 

ভশজ করে সে কিশোরীদের মাথার উপরে জলভতি কলসি ছুটির মুখ ঢেকে দেবে। 
তখন কিশোরীর! এ কলমসী নিয়ে কনের বাড়ীর উঠোনের দিকে যাবে; যেখানে 

গতকাল শালের ডাল দিয়ে ছোট্ট একট ঘের। জায়গ! কর! আছে যেটাকে সশাওতালী 

ভাষায় বলে “মাতোয়া”, সেখানে কলি ছুটে! নামিয়ে দেৰে। দুজন মানে এই 

কাঞঙ্জট। করলেও থাকৰে কিন্ত ওরা তিনজন | ওদের আরে! কাজ আছে। 

এই “তিতরি-কুড়ী” বা এবার কনেকে তেল মাখাবে। ওদের তেল 

মাখানো শেষ হলে কনের ম! আবার মাখাতে বসবে। ইতিমধ্যে পুকষর! 
একটি গরুর জোয়ল এ বাগড়ীতে খালের উপর আড়াআড়িভাবে লাগিকে 

আলবে। তেল মাখানে। শেষ হলে কনেকে বাগড়ীতে নিয়ে যাবে । কনের মা, বাব। 

ও আত্ীয়-স্বনর[ও বাগড়িতে যাবে । এ খালটির একদিকে কনে, তার মা ও তার বাবা 
এক লাইনে দাড়াবে । বা-দিক থেকে প্রথমে বাৰা, মধ্যে কনে এবং দক্ষিনে মা। মা 

ও মেয়ে বলবে, বাব। দাঁড়িয়েই থাকবে । এবারে বাব পূর্বেল্লিখিত খাঁড়া ৰা বগিবা 

“তাড়োয়াড়ী” খান! তার মাথার উপরে তুলে ধরে থাকবে, মা ও মেয়ে জোড় হাত করে 

বসেথাকবে। জগমাঝি খণ্ড়ার উপর জল ঢালতে থাকবে, এ জল কনের মা ও কনে 

আজল। ভবে খাবে এৰং হাত ছুটে মাথায় মুছবে। এব্ধপ একবারই করবে, এরপর ৰাব। ও 

মাস্থন ত্যাগ করবে। তাদের ঙ্গায়গায়, তাদের স্থঙগভিষিক্ত অন্ত কোন স্বামী-স্ত্রী অনুরূপ- 

ভাৰে আচরণ করবে। এইভাবে মা-বাৰার ন্যায় মর্য।দাসম্পর ব্যক্তিরা একের পর এক 

অনুরূপভাবে কাজ করে যাবে । এই পর্ব শেষ হলে কনে ও তার দিদিরা ও “তিতরি- 

কুড়ীরা” ছাড়া আর সকলে এঁ স্থান ত্যাগ করৰে। দিদির পৃর্বোক্পিখিত ছুই কলসি জলের 

একটি কলসি আনবে । কনেকে খালের উপরে পাত! জোয়ালের উপর দাড় করাবে এবং 

এ কলির জল দিয়ে কনেকে চান করাৰে। দরকার হলে পরে অনা পান্জরের জলও নিতে 

পারে। এরপর কনেকে তার বাড়ীর দেওয়া পাড়ওয়ালা একখান! নতুন শাড়ী পরাবে। 

এরপর “তিতরি-কুড়ী”দের প্রস্থান। কনে থাকবে দশাড়িয়ে। আসবে জগ.মাবি। এধে 

আগে খানিকট! সাদা সুতো তিনটে খুঁটি ঘিরে লাগিয়েছিল সেই সতোটাই দগ্ায়মান। 
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কনের বা-পায়ের ( আঙ্গুলের ) থেকে শুক করে কান বেড়িয়ে তিন-চার বার হৃবিয়ে বাধবে 

স্পজন্বভাবে সুতোর খি-গুলে। থাকবে। 

“তিতরি-কুড়ী”দের পৃনঃপ্রবেশ, হাতে কিছু আতপ ধান ও আমপাত।। ওর! তিন- 

জনই জগ.-মাধির নির্দেশ মত বৃদ্ধ ও কনিষ্ঠ আনগুলের নখের সাহায্য খুণ্টে-্থুটে আতপ 
চাল বার করে আম পাতাতে রাখবে । জগ.-মাঝি এ চালের সঙ্গে ছোট এক টুকরে। কাচ। 

হলুদ যোগ করে পাঁচটি আমপাত (দিয়ে মূড়বে এবং কনের পা থেকে কানের সঙ্গে যুক্ত এ 
স্থতোটা খুলে নিয়ে এই আমপাতার মোড়কট! পরিপাটি করে বাধবে। সব শেষে এ 
মোড়কটি কনের ভান হাতের কব্জিতে বেধে দেবে । এইটা মেয়ের হাতে সাধারণতঃ চার-পাঁচ 
দিন খাকে। সময় হলে শ্বশুর বাড়ীর জগ.মাঝি আবার খুলে দেবে। প্রসঙ্গতঃ উল্লেখা, 
বরের হাতে অন্রূপভাবে এরূপ একটি মোড়ক বাধা হয়েছে। সেই অবস্থায় বর বিয়ে করতে 

এসেছে । সেটিও সময়মত এ একই দিনে খোল! হৰে। 

এতদ্র হলে মেয়ে বিয়ের কনে হিসাবে প্রস্তত হোল ! 

এর পরের ঘটন। তো! আগেই বলেছি। 

এখন মেয়ের বাড়ীতে দ্বিতীয় দিনে কি ঘটছে দেখ! যাক । এখানে বলে বাখি 

দ্বিতীয় দিনে ছেলের বাড়শী তো' প্রায় ফাকাই থাকে । তাই উল্লেখযোগ্য কোন ঘটনা 

নেই । ৰর-কনের ফিরতে সেই বিকাল। অনেক সময় সন্ধ্যা হয়ে যায়। তারপর 

যেটুকু চাঞ্চল্য দেখা যায় সে কথা যথা সময়ে বলব। 

দ্বিতীয় দিনে কনের বাড়ীতে বিদায়ের প্রস্ততি চলতে থাকে । তাই বলে কোন 

করুণ দৃশ্টের অবতাবরণ। করতে দেখা যায় না; অস্ততঃ ঘরের বাইরে তো] নয়ই। বাইরে 

বরং উদ্টোটাই ঘটে । সেই কথাই এখন বলব। 

অতিথির! গ্রাতঃকত্য সেরে এসে মাণ্োয়ার ধারে কাছে এসে জমতে থাকবে । সকলে 

এসে পৌছোলে প্রথমেই তাদের মদ দিয়ে আপ্যায়ন করা হয়। একদিকে যখন মদ বা 

হাড়িয়। পান চলে অন্কদিকে তখন বিচিজর ধরনের প্রসাধন ভ্রব্যার্দি এসে জমা হয়। 

এই ভ্রব্যগুলি হোল: ছোট একটি আয্ন1, চিকুণী, সি"ছুর ও হাড়ির ভূষো কালি 

দিয়ে তৈরী কাজল ইত্যাদি। সাঁজবে কনের মা বাদে শ্ত্রী-কুলবতীরা। মদ্যপানাস্তে 
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অপেক্ষমান মুতিগিরের লামনে বটগাছ ( লারাগাতা। তন) পেতে ভাতে ফান্ধিজাক 
গাদ (য। গরু-বাছুবরের খাদ্য ) খানিকটা করে পরিরেখর কৰা হবরে। গান বায় হত 
জল দেবে এমন ফুটে। পাত্রে যাঁতে জলট। (ফন্কি দিয়ে বেরিয়ে অতিথির গায়ে পড়ে। 

এব্সগ্লীর বিচি ফাজে ডিডিত। হুদাবড়ীযা এক এক জন্ম করে কুটুমদের লামনে 

ভকানিস তা ভুবে। প্রথমে যে সবি চর তার ঝ। রাধে গাকবে একটি ভেড়ার শিল্ত। 

এই গিঙটি রিচিন্জ প্রগ্চিবেশ্ে হৃত আরুদ্ধা্ধ গুবল দ্বাপত্তি জানাকে, অর্থাৎ কাদিওব । 

বুরব্তী ক্মতিথিত্ের সংযুলে গ্রিয়ে রথান্বীতি জোঙ্কার করবে, জনে জনে । চলে জাসন্কার 

আগ্নে হুঠাৎ ঘরে ০কান এক ক্মতিথির বামন এসে তাকে উদ্দেষ্ঠ করে বলবে-ল-বাজ্ছাউ। 

কাদছে একটু বোলে গিত্ে প্রার কা? এই ৰলে তার দ্দিকে বাচ্ছাটাক্ে ছুড়ে ফেবাক 

ডান কুরবে। অট্টহাসিতে চা৪দিক ফেটে পডবে। অথ প্রথমার নির্গমন ! 

এরপর ঢুকবে দ্বিতীয়া । সারিবদ্ধ স্মতিথিদের এর এক জনকে নে দাহারু ক্বন 

যাবে। প্রতে্যক অতিথি প্রতি-জোহার করবে তাদের মাথাটা] সামনে একটু নত করে। 

এঁপব কুটুমদের মাথায়, প্রায় সকলের, ধবধপে বাদ। কাপড়ের পাথড়ী (1) ৰার। থাকে । 

কূলবতীর তাক থাকে এসব পাগড়ীর দিকে । উভয়েই উভয়ের উদ্দেশ্ত জানে সেজন্ত তারা 

সজাগ থাকে। কিন্ত তা সত্বেও যখন কোন কুটুম তার কুটুম্বিনীর কাছে ধর পড়ে 
যায় তখন তার সাদ। উফীশের দুরবস্থা দেখে গ্গার একবার হাসিব দটে আকাশ- 

বাতাস মূখরিত হয়। কৃট্খিনীর মুখের ষতু কালিমা, কুটুমের ফুলের যত মান 

কাপডেন্র গুণে পরিফার হয়ে যায়। এষ্ুভাবে কিছুক্ষণ ধবে চুল্লতে থাকে একের পর 

এক ঠাট্টা-তামাসা-_হাসি মস্করার অভিনুয়ু। 

কিছুক্ষণ পর আবার দ্বশ্ট বদলাবে। এবারে অভ্িনেত্ীকাই উপস্থিত সকলকে ( ৰর 
ও কনে বাদে) হাডিয়াবা হগ্ডি পরিবেশন করবে, নিজেরাও পান করবে। প্রানপ 

শেষ হলে আবার পরবতী কাজের জন্ত এগিয়ে যাবে । অতএব, এই স্রময়টকুকে রিশ্রাম 

বল! চলে । 

প্ররের দশে দেখা থেক্স কনের বাবা একট! কুলোতে কৰে কিছু জাতপচাব, 

সি'দুর ও একঘটি জল স্বাপ্রোক্সার পাশে এনে বাগতে। আজকের জনয যে খান্তিট! 

মেয়ের বাব! নিপিই্ই করে বেখেছে দেইটা আনরার জন্য ৬কজনকে আমাশ ব্বববে। 

ওটা আন্পলে খাবিটাকে কিছু আাতগচান খাওয়াবে । প্রসন্তঃ রলে কবি লাগতাজরা 
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হিন্দুদের মত হুশাড়িকাঠ পেতে ছ।গল কাটে না, এমনি জমিতেই কাটে। যে জায়গায় 
কাটবে সেখানে একটু লি"ছুর ছু'ইয়ে দেবে; খাসির কপালেও সি"ছুরের টিপ দেবে। 

মাণোয়ার পাশে বস] ছুজন লোকের মধ্যে একজন বরযাত্রী । এ বরযাত্রী পাশে 
রাখ। খাঁড়া ৰা বগিট। নিয়ে খাসিট৷ কাটবার জন্য উঠে দীড়াবে। খশাড়। মাথার উপরে 

তুলবে কিন্তু খাসির ক্বদ্ধে সে খশাড1 নামৰে না। সে বলি দেওয়ার অভিনয় করবে মাত্র । 

আসল খাসিটা কাটবে পুর্ব নির্বাচিত কনের ঘরের একজন । বলি শেষে কনের বাব! 
বলিস্ানে টাটক1 রক্তের উপর একট মদ ঢেলে দেবে। পাত্রের ৰাকি মদট.কু 
উপবিষ্ট দুই ব্যক্তিকে পান করতে দেবে। তার] মদ খেয়ে খড়ের ছুটি দিয়ে, ঘষে-ঘষে 

বলির রক্তট। তুলে ফেলবে । তোল] হলে এ হুটি দুটি যেষার ৰগলে চেপে রেখে 
পরম্পযকে জোহার করবে। 

পরবর্তী দ্শ্টে দেখ। যাবে কন্তাপক্ষের জনৈক! কিছু আতপচালের গ্র'ড়ি দিয়ে মাত্োয়ার 
এক পাশে একটা লাইন আঁকল। সেখানে একট তালাই বা চ্যাটাই পাতল। 

সেই চ্যাটাইয়ের মধ্যিখানে বর-কনে ও লামৃতাকে ৰসাল। একপ্রান্তে বসল ছেলের 

ভগিনীপতি ও অপর প্রান্তে বসল মেয়ের দিদদি। এট। হোল আশীর্বাদ করার জন্য 

প্রস্তুতি । 

এখন ৰরপক্ষ থেকে আগের দিন যেঝুড়িটা এসেছিল সেইটাতে করে আতপচাল 

ও দুর্বা আসবে। এ ঝুড়িটি একপাশে থাকবে । ওদিকে আশীবাদ করার যোগ্য 

ব্যক্তির! ও দর্শকবুন্দ এই ছুই দল অপেক্ষমান। আশীর্বাদকদের মধো থেকে এক 
একজন উঠে আসবে এবং এ ঝুঁড়িট। দুহাতে তুলে উপবিষ্ট ব্যক্তিদের মাথার উপর 

দিয়ে বিয়ে নিয়ে ঝুড়ি থেকে কয়েকটা! আতপচাল ও দুর্বা বর-কনে ও লামৃতার 
স্বাথায় দিয়ে আশীর্বাদ করবে। প্রত্যেকে আশীর্বাদ শেষে সামনে রাখা থালাতে 
কিছু অর্থ উপহার বাখবে । তারপর পাশে রাখা একটি বাতিতে (কেরোলিনের ডিবা) 

নিজের তালু ছুটি উত্তপ্ত করে সেই তাপ বর-কনে ও লামৃতার ছুই গালে স্পর্শ করাৰে। 
একইভাবে উভয়পক্ষের যত জন আশীর্বাদক আছে তার! সকলেই অনুরূপভাবে আশীর্বাদ 

করবে। এই পর্ব শেষ হতে বেশ সময় লাগে। 

এর পর শুরু হয় ভোজন পর্ব। এদের চিরাচরিত নিয়ম হচ্ছে গ্রামের সমস্ত 

লোকরে কুটুমদের সঙ্গে একসঙ্গে বপিয়ে মদ ও ভোজ খাওয়ানো । কি ছেলের 

বিষ্বেতে, কি মেয়ের বিয়েতে এই নিয়মই ৰহু দিন ধরে চলে আসছে । এনে গ্রামগুলি 

সাধারণত; ছোট-ছোট। খাস্ভতালিকানেও আড়ম্বর থাকে না। সেজনা বিশেষ অন্বিধা! 



২ | চিত্ত ঃ তৃতীয় সংখ্যা ১৩৮২ 

দেখা যায়নি । কিন্ত আজকাল কিছু-কিছু অন্থবিধ। দেখ! গিয়েছে । সেকথা পৰে 

বলছি। 

এই ভোজে থাকে ভাত আর “ইতু" অর্থাৎ তরকারি । আর এ যে খাসিটা 
কাট! হোল, সেই মাংদ। গ্রামের লেকপংখা। যাই হোক, ভাগে যতটুকু পডে 'তাতেই 

সকলে খুশী। পেট ভবরার থেকে সম্মানটাই বড়। পেট ভরবার মত ভাত-তরকানির 
বাবস্থা অনশ্যই থাকে। বর-কনেকে কিন্তু খামির মাংস খাওয়াবে না। তাদের 

আলাদ করে বসিয়ে মৃবগির মাংস দিয়ে ভাত খাওয়াবে আজ। 

একটু আগে উল্লেখমাত্র করেছি যে, ভোজ খাওয়ানোর ব্যাপাবে আজকাল কিছু 

সমস্যা দেখা দিচ্ছে। সেইটাই এখানে একটু বিশেষ করে বলে বাখি। পিয়েতে 

সামাজিক নিয়ম যেমন বরপক্ষ বা কন্তাপক্ষ গ্রামবাসীদের খাওয়াবে, তেমনি এও 

নিয়ম যে গ্রামস্থ প্রত্যেক পরিবার বিয়ে-বাডীতে এক কলসী মদ উপহার হিসাবে 

কনের বা বরের বাঁডীতে নিয়ে যবে। সামাজিক অহ্ুটানে এরূপ লেন-দেন নিয়ম 

হিপাবে বহুদিন থেকে চলে আসছে। কিন্তু আঙ্কাল অনেক বিয়েতে হন্তা বা বরপক্ষ 

থেকে ভোজ দেওয়া হচ্ছে না। কারণ প্রধানতঃ অর্থনৈতিক হলেও সবটাই যে 

তাই-ই তা হলপ করে বলাযায়না। কারণ যাই হোক, এই লেন-দেন প্রচলিত 

থ/কাকাঁলীন বিয়ের ব্যাপারে যে সহযোগিতা, বিশেষ করে যে একাত্মতাবোধ ছিল 

সেইখানে ঘ/টুতি দেখ! দিতে বাধ্য । 

কোন কোন গ্রামে নাকি শোনা গেছে, যদি ভোজটাই বাদ যায় তবে মদটাই 

বা আমরা দিই কেন? আমরা ঘরে ঘরে মদ রাখব এবং আমাদের ঘরে বসেই 

মদ খাব। গত বছরে আমি নিজে এপ মনোভাব প্রকাশ করতে শ্রনেছি। এরূপ 

মনোভাব বিস্তৃতি পেলে সশাওতালী সমাজ-ব্যবস্থা রনাতলে যেতে বেশীদিন সময় 

লাগবে না। এই ব্যাপ|রে সমাঞ্জ-বিজ্ঞানীদের অবহিত হওয়া উচিত। অর্থনৈতিক 
ধিকটার কথ! আমি পরে বলছি। 

ভোঞ শেষে কন্তা বিদায়ের পাল । বরপক্ষ বাড়ী ফিরবার জন্ত প্রস্তত। 

প্রঙ্গতঃ বলে রাখি বরযান্্রীদের অনেকেই যারা নিছক বন্ষাত্ত্রী ছিসাবে এসেছিল, 

অন্ত কোন অনুষ্ঠানে যাদের করণীয় কিছু ছিল না, তার! কেউ কেউ রাত্রেই এবং 

অনেকে পরের দিন সকালেই চলে গিয়েছে। কাজেই বরধাত্রীন্ন দল এখন ছোট হয়ে 

গেছে। তারা বাড়ী ফেব্রার তাড়া লাগাবে যাতে সন্ধ্যা হবার আগেই গাঁয়ে ফিরতে 
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পারে। কন্যাপক্ষও তাড়াতাড়ি বিদায়ের পাল] শেষ করতে সচেষ্ট। এই পালা খুৰই 

সংক্ষিপ্ত কিন্ত একটি ঘটনাতে বেশ অভিনবস্ব আছে, সেইটাই এখন বলছি । 

নবপরিণীতা কন্যা, স্বামী ও তার নতুন আত্মীয়দের সঙ্গে তার নতুন গৃহে যাবে। 
চারিদিকে একট] করুণ আনন্দের হিল্লেল চলছে। এরি মধ্যে দেখা গেল কনের 

মা ও মাতৃস্থানীয়রা যাদের কথা আমি আগেই উল্লেখ করেছি, তার1 একান্তে যেন 

কিসের জন্য অপেক্ষমান । ইত্যবসরে বাপের দিক থেকে কন্যা এল, গেল প্রথমে 

মায়ের কাছে । লক্ষ্য করলে দেখা যাবে তাঁর মুখে যেন একটা কি রয়েছে। মেয়ে 

কি মার বুকে মুখ বেখে কাদছে? না। আসল ঘটনাটা! হোল £ মেয়ের মুখে 

থকে একটি টাকা । একে ওদের ভাষায় বলে 'নুন্ু-টাকা"”। মেয়ে মায়ের স্তনটি 

ঠেঁট দিয়ে এমনভ।বে চেপে ধরবে যাতে তার মুখ থেকে টাকাটা মাটিতে পড়ে 

যায়। এইভাবে মেয়ে মাতৃস্থানীয়া সকলের ক।ছে যাবে এবং অনুরূপ আচরণ করৰে। 

অতীতে মাতৃস্তন্য পান করার মূল্য দিয়ে গেল কিমেয়ে? জানিনা । আরে! একটু 

পরে বলছি। 

অন্রূপ দ্বশ্ট দেখা যাবে ছেলে যখন বিয়ে করতে আসবে । রগুনা হবার আগে 

পৃত্র একটি টাকা মুখে পুরে মায়ের স্তন যখন ঠোট দিয়ে চেপে ধরবে 'তখন মুখের 
টাকাটা মাটিতে পড়ে যাবে। এই সময় মা ছেলেকে জিজ্ঞাসা করবে £ ওকাতেম 

চালা কানা বাবু? (কোথায় যাচ্ছ বাবা?) ছেলে উত্তর' দেবে; কাসিবাগি কাতে 

কডমি আগু। (তোমার কাজ করতে কষ্ট হয়, তাই বৌ আনতে যাচ্ছি)। 

মায়ের কাছ থেকে ছেলে তখন অপেক্ষমান! মাতৃস্থানীয়া অনাদের কাছে যাবে 

এবং মুখে শনুম্থ-টাকা” নিয়ে তাদের প্রত্যেকের স্তন স্পর্শ করবে এবং অনুরূপ 

কথোপকথন হবে।& 

সাওতালশী মা কিন্তু ফুটফুটে মেয়েকে প্রশ্ন করে না। তবে এ সময়ে ছোট" 

বড় উপস্থিত স্ত্রীলোকের! যে গানটি গায় সেইটিতেই মায়ের মনের কথার অনেকখানিই 
বলা হয়ে যায়। সেই গানটি এখানে তুলে দিচ্ছি ঃ 

সশওতালীতে-_-“তিনে ঝোলচুকু ইদ্দিমিঞা দুলোড়ে 

আম চাল! আদম লেঞ টুইমে 

দেন গে! তোয়াদারি নিহুতোয়াইঞ। 
িরিরনারিরারারা রা রারার7677557548568 2 টি 

* হিন্দ ম] পুআরকে বলে, বাবা তুমি কোথায় যাচ্ছ? পুজের উত্তর £ তোমার জন্য 

দ্বাপী আনতে যাঁচ্ছি। কনেকু বেলায় কনকাঞ্জলির কথা ন্মরণীয়। 



২৪ চিন্ত ঃ তৃতীয় সখ্য! ১৩৮২ 

ভাবার্থ বাংল।য়--ম1| কত দুরের পথ যেতে হুবে তোকে 

জানি না; আমারে তুই বলেষ৷ 

মা, তোরে কি আর দিব পাথেয় 

একটু বুকের দুধ খেয়ে যা। 

সশওতাল মেয়ের ম! মেয়েকে বিদায় দেবার আগে তার আশাচলে কিছুমুড়ি দেয়, 
মেয়ে কিন্তু সেই মুড়ি তার “করমৃডার”” বা বন্ধুর অশাচলে ফিরিয়ে দেবে। এইভাৰে 

তিনবার দেওয়া-নেওয়া হয়ে গেলে বন্ধুর অঁচলেই সে মুড়ি থেকেযাৰে। কিন্তু এই 

আচারকে বাক্যবন্দী করার কোন খবর আমি আজো পাইনি। 

বর-কনে নিয়ে উভয়পক্ষের লোক মেয়ের গ্রাম ছেডে এবারে বেরোবে । মেয়ের 

গ্রাম থেকে পুরুষদের সঙ্গে স্ত্রীলোকরাও যায়। সঙ্গে কম বয়সের ছেলে-মেয়েও দু-চার 
জন থাকে, কোন বাধা বা বাধ্যকতা নেই এতে। সাধারণতঃ বিশ-তিরিশ জন লোক 

যায়। ছেলের গ্রামে পৌছে গেলে সর্বপ্রথমে কুটুমের দলকে মদ দিয়ে অভার্থনা 
করবে। স্ত্রী-পুকষ সকলেই মদ খাবে। ৰরপক্ষের কিশোরীরা উপস্থিত কন্তাপক্ষের 
সকলের পা ধৃইয়ে, তেল মাখিয়ে তাদের যথাযোগ/ অভিবাদন করবে। তারপর তাদের 

পরিফার-পরিচ্ছন্ন গোয়ালের মধ্যে চ্যাটাই পেতে বসাবে । এবারে বরের মা-ৰাব। 

আসৰে। তার কন্তাপক্ষের ছোট-বড় সকলকে যথাযোগ্য অভিৰাদন জানাবে। 

তারপর আসবে বর স্বয়ং। সেও উপস্থিত সকলকে যথাযোগ্য অভিবাদন কবৰে। 

এটা হোল প্রাথমিক অভ্র্থনা। এরপর কিছুক্ষণের বিরতি । 

এনপরে শুরু হুবে বরের আশীর্বাদী সভা! । বব ধৃতি-জাম! পরে হাতে শালপাতা 

দিয়ে তৈরী একটি থালার উপরে এক ঘটি জল বসিয়ে নিয়ে উপবিষ্ট নকলের সামনে 

রেখে আবান্ব সকলকে যথাযোগ্য অভিবাঞ্ন জানাবে । উপবিষ্ট ব্যক্তিদের মধ্যে প্রধান 

এগিয়ে এসে ছেলেকে নিজের উকুর উপরে বসাবে । একট! মাঁকিন তার মাথায় 

বেধে দেবে। বর উরুতে বসার আগে এক পাত্রমদ এ ব্যক্তিকে দ্বেবে এবং উঠে 

আসবার পরে আবার একপাত্র মদ এ ব্যক্তিকে দেবে। একইভাবে উপস্থিত আশীর্বাদকর? 

কাজ করৰে এবং বরও অন্নরূপ ব্যবহার করবে। তবে উপস্থিত সকলে কাপড় দিতে 

পারে না, তাই তাবা৷ আশির্ববাদের সময় হাতে একটি টাক। দেয়। আবার যাব? 

| টাকার খেকেও কম দেবে তার! তাদের দেয় অর্থ ছটিত জলের মধ্যে ফেলে দ্লেবে। 

বন্ধ প্রত্যেককে *ভব” বা এজোহাব”' কন্ধবে এবং বসতে-উঠতে একপাজ কনে মঙ্গ দেবে? 
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এই অনুষ্ঠান শেষ হতে-হতেই রাতের খাবার সময় হয়ে যায়। কন্]াপঙ্গকে 
পাঠার বা খাসির মাংস দিয়ে ভাত খাওয়ানোই নিয়ম। খাওয়া শেষে আবার মদ। 
এরপর বিশ্রাম । 

পরের দিন সকালেই আবার মদ দিয়ে আপ্যায়ন শ্ররু। কন্যাপক্ষের দকে 
ছু'বার ভাত খাওয়ানো নিয়ম। কাজেই আগের দিন যদি একবারই ভাত খাওয়ানো 
হয়ে থাকে তাহলে পধ়ের দিন ছুপুরে তাদের ভাত খাইয়ে, মদ খাইয়ে তবে রওয়ান। 
করাবে। রওয়ানা করানে|র আগে অতিথিদের সকলের পায়ে ও মাথায় সরিষার তেল 
ও হলুদ মাধিয়ে দেবে। এর পর বর-কনেকে নিয়ে কন্যাপক্ষের সকলে নিজেদের 
গ্রাম অভিমুখে যাত্রা শুরু করবে। এই দলের সঙ্গে ঘটকি বা ঘটক অবশ্যই থাকৰে। 

নিয়ম অনুযায়ী বর কনে এবারে তিন দিন মেয়ের বাডী থাকবে । তিন দিন 
পরে এ ঘটকের সঙ্গে বরকনে ধরে ফিরে যাবে। পীঁচ-সাত দিন পরে মেয়ের 
দাদা-বৌদি যাৰে আনতে, মেয়ে ওদের সঙ্গে চলে আসবে বাপের বাড়ী এবারে 
দাত-আট দিন মায়ের কাছে মেয়ে থাকবে। এই সময়ে নিয়ম অন্যামী জামাই 
বৌকে নিতে আলবে। এবারে মেয়ে জামাইয়ের সঙ্গে স্বামীর ঘর করতে চলে 
যাবে। এর পর থেকে যাওয়া-আস] নির্ভর করবে প্রয়োজন এবং পরিবাবের কর্তার 
অন্ুমতিসাপেক্ষে । 

এই হোল সংক্ষেপে পুরানে! প্রথায় বিবাহ-বাবস্থা। আজও এই প্রথা মর্যাদায় 
অদ্থিতীয়। যে মেয়ের এই প্রথায় বিয়ে হয়েছে সে আজও আত্মগর্বে গরবিনী।* 

এই বিয়ের অর্থনৈতিক দিক-_ 

সওতালদের এই বিবাহ-পদ্ধতি এঁতিহাগত। আজকাল এইরূপভাবে বিয়ে 
হওয়াটা প্রচুর ব্যয়নাপেক্ষ। বল! যায় এইভাবে ছেলেদের বি.য় দেওয়াটা বড়লোক 

ব্যাপার হয়ে দীড়িয়েছে। কতটা ব্যয়সাপেক্গ তার একটু অশচ নিয়ে দিলাম। 

প্রথমেই ধরা যাক খাওয়া-দাওয়ার ব্যাপারটা । উভয়পক্ষের প্রচুর লোক সমাগম 

হয়, তাদের সকলকে খাওয়াতে হুলে-শুধু বরযাত্রী এবং কন্যার পক্ষের আত্মীয়-স্বজনই 

হবে শতাধিক। তার উপর আছে যে যার গ্রামের লোক। তাদের অন্ততঃ একটি 

ভোজ দিতেই হুবে। এই ভোজ দিতে হলে একটি পাঠ! বা খাসি লাগবেই। 

* এই পদ্ধতিতে বিয়ে হলে মেয়ের মনে যে কিরূপ প্রতিক্রিয়া করে তার পরিপুর্ণ চিত্র 

পাওয়া যাবে লেখক প্রনীত “আলেখ্া' পুস্তকে বণিত নু” চরিত্রে। 



২৬ চিত্ত ঃ তৃতীয় লংখ্যা ১৩৮২. 

মদের অঢেল বাবস্থা রাখতে হয়্। সে খরচও কম নম্ন। তারপত্র' আছে ধুতি, শাড়ী- 

মাঞ্চিন ইত্যাদি বন্তর। একপক্ষে শাড়ী লাগবে কমপক্ষে সাতখানি, ধৃতি দু'খানি, মাকিন 
পনের-যোগ গজ। আর একটি মোটা খরচ বাজনদারদের জন্য। এই দে চার-পাচ 

জন লোক থাকবে। এদের উপস্থিতি অপরিহার্য । এদের দিতে হবে একখান! পাচ 

হাত মাকিন, ছুই থেকে তিন শলি 1 চাল, একটা পাঠা বা শুয়োর, নগদ চক্লিশটা 
টাকা । এগুলি বাজনদার বাড়ী নিয়ে যাবে। এছাড়। তার চার-পাচ জনের দলটির 

চারদিন খোরাকি দিতে হবে । হিসাব £ মাথাপিছু এক সের চাল; ছু'বেলায় ছুসের অর্থাৎ 

দিনে আট-দশ সের চাল। রোজ ছুটি করে মুরগি এবং ছু'বেলায় দুই কলদী করে 

হাড়িয়। প্রতিদিন । কনের বাড়ীর বাজনদার থাকবে ছু"দিন থেকে তিনদিন। সেই 

অনুপাতে খরচটি কিছু কমবে অবশ্য। এছাড়াও নিকটস্থ ভাটিখানার মালিককে ছেলের 

বিয়েতে দিতে হবে একটি পীঁঠা, এবং মেয়ের বিয়েতে একটি মৃর্গি, যেহেতু সে 
আঁবগাব্ী বিভাগের কাছে সাওতালদেন বিয়ের জন্য ঘরেস্ঘরে হুশাড়িয়! তরী করার 

জন্য ছাড়পত্র পেতে সুপারিশ করে। সশাওতালরা এই বিশ্বাসেই শু'ডিখানার 

মালিককে এই নজরান। দিয়ে আসছে। 

ওদের জিজ্ঞাস করে যা উত্তর পেয়েছি তাতে মনে হয়েছে খুর টেনে-টুনে খরচ 

করলে লেগে যায় হাজার খানেক টাকা । বছর খানেক আগে একজন সম্পন্ন গৃহস্থ 

ছেলের বিয়েতে খরচ করেছে প্রায় চার হাজার টাকা । কাজেই বিবাছ যখন অবশ্য- 

ঘটনীক্ ঘটনা এবং সশাওতালর! প্রায় সবাই ভূমিহীন চাষী"ব! দিনমভূর অর্থাৎ গরীব, 
তখন বিবাছের বিকল্প ব্যবস্থাগুলিই যে দিন-দিন বনু প্রচলিত হবে তাতে আর সন্দেহ 

কি? 
এই বিকল্প ব্যবস্থ! গুলির কথাই এবারে বলব। 

গজ এক শলিতে কুড়ি সেয়। 

* এই প্রবন্ধ রচনায় যাদের কাছ থেকে সাহায্য পেয়েছি তাদের মধ্যে বল্লভপুর ডাঙ্গার 
গ্ুরী মেধেন'-এর নাম বিশেধভাবে ন্ররলীয়,। 



মান অতীক্কা (8) 
£বুদ্ধি-পরিশাপ : 

দ্রিপালী বনু * 

পর্বের প্রবন্ধগুলিতে যে সমস্ত বৃদ্ধি- অভীক্ষার কথা বল! হয়েছে তার অধিকাংশই 
বিদ্যালয়ে যাওয়ার উপযোগী বয়সের ছেলে-মেয়ে ব৷ বযক্কদের ক্ষেত্রে প্রয়োগ করা! সম্ভব । 
বিনৈশ্ট্যাগুফোর্ড অভীক্ষাটি (81161-5601700010 [২০$13101) অবশ্ ছুই বছর বয়সের 
শিশুদের ক্ষেত্রেও উপযোগী । তবে চার সপ্তাহ বা একমাস বয়স থেকে আর করে খুব 

ছোট শিশুদের মাণসিক বিকাশের মূল্যায়ন করারও নানান প্রচেষ্টা করা হয়েছে। এই 
উদ্দেশ্টে কয়েকটি প্রতিনিধিত্বম়লক মানক (7921559160৩ 9০216) তৈরী করা হয়েছে। 
তবে এর ৰেশীর ভাগ অংশকেই প্রচলিত অর্থে অভীক্ষা (069) বলা সঙ্গত নয়। বিভিন্ন 

পরিস্থিতি বা পরিবেশে শিশুদের ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া লক্ষ্য করে এৰং বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে 

বিভিন্ন স্বাভাবিক শিশুর মানসিক ৰিকাশের ধারা পর্যবেক্ষণ করে, (10108169109] ৪0৫) 

মানসিক বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে শিশুর আচার-আঁচরণে কি-কি পরিবর্তন লক্ষনীয়, এগুলিকে 
তার একটি তালিকা (909৫৮1০) ও হ্বমিতি (1027) নির্ধারণের প্রচেষ্টা বলা যেতে 

পারে। 

যে সব শিশুদের ছয় বছর পর্যস্ত বয়স তাদের মানসিক বিকাশের মুল্যায়ন করার 

উদ্দেস্টে ঘে সমস্ত অতীক্ষা' তৈরী হয়েছে তার প্রায় সবগুলিরই প্রয়োগ একক ভাবে হওয়া 

দবকার় । এত ছোট শিশুদের ক্ষেত্রে অভীক্ষা় দলগত প্রয়োগ সঞ্ভব নয়। এই সব শিশুদের 
সাধারণতঃ ছুটি ভাগে"ভাগ কর! হয়ে থাকে + ০১) জগ্মেক্ধ থেকে মোটামুটিভাবে ১৮ মাপ বয়স 
পর্যন্ত । একে শৈশবকাল (10917609110) বলা যেতে পারে। (২) ১৮ মাস বয়স থেকে 

বিদ্যালয়ে যাওয়ার পুর্বে পর্যন্ত। একে প্রাক-বিদ্যালয় কাল (019-50)901 7০190) বল! 

যায়। এই ভাগের সঙ্গে সস্তা রেখে জন্মৈর থেকে "৬ বছর পধস্ত বয়সের শিশুদের 

উপযোগী জন্ভীক্ষাগুলিও সাধারণতঃ ভুইভাগৈ ধিভক্তঠ। * ফতুঁলি অভীক্ষা শৈশবকালের 
শিল্পা উপযোগী”; কতগুলি 'আবাঁর প্রাকচবিদ্যালয়'্তারের শিশুদের উপযোগী"| টৈশব- 
কালের শিলুরা'সাধারণঞঃ কথা বলন্তে পারেনা? কাজেই" তাঁদের পরীক্ষা" করার সময় 

* ভাবতীয় মনঃসমীক্ষা! সষিতির শিক্ষা-কোন্দ্রর ছাত্রী । 



২৮ চিত্ত ঃ তৃতীয় সংখ্যা! ১৩৮২ 

ভাষার ব্যবহার সম্ভব নয়। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই তাদের কোথাও শুইয়ে ৰা কারুর কোলে 

বসিয়ে পরীক্ষ! করতে হয়। কিন্ত প্রাক-বিদ্যালয় স্তরের শিশুর! হাটতে পায়ে, টেবিল-চেয়ারে 

বসতে পারে, অভীক্ষার জন্য প্রয়োজনীয় জিনিষ-পত্র হাত দিয়ে নাঁডা-চাড়া করতে পারে এৰং 

অন্যের সঙ্গে কথ! বলতে পারে। কাজেই এদের জনা নির্দি্ই অভীক্ষাগুলির প্রয়োগ 

অপেক্ষাকৃত সহজ এবং বিষয়গত (০৮)০০0৬০)। 

আমেরিক। যৃজরাস্্রের ইয়েল (216) শহবে শিশুদের জন্য নির্দিষ্ট স্বাস্থাকেন্্রে প্রাকৃ- 
বিদ্যালয় স্তরের শিশুদের মানসিক বিকাশের উপর নান] গবেষণার পর গেসেল ও তার 

সহযোগীরা ১৯২৫ খৃষ্টাবে প্রথম গেসেল ডেভালপমেণ্টাল সিডিউলস্ (059611 19৩$৩107- 

[)91621 90106008165) প্রকাশ করেন। এটি দুই ভাগে বিভক্ত। প্রথমটি ৪ থেকে ৫৬ 

সপ্তাহ পর্যস্ত বয়সের শিশুদের জন্য (10170 5০1160816) | দ্বিতীয়টি ১৫ মাস থেকে ৭২ 

মাস পর্যস্ত ৰয়সের শিশুদের ক্ষেত্রে প্রয়োগ কর! চলে। এই ছুটি অভীক্ষাতেই আবার চারটি 

দিক থেকে শিশুদের মানপিক ৰিকাশের মূল্যায়নের প্রচেষ্টা কর! হয়েছে । (১) ক্রিয়াজ 
আচার-আচরণ (90601 0911851081) (২) প্রতিযোজক আচার "আচরণ (90900$6 

991১8510981) (৩) মনের ভাব প্রকাশকারী আচার-আচরণ (18180886 0০911251001) ; 

€৪) ব্যক্তিগত-_সামাজিক আচার-আচব্ণ (111015108]--900181 091081901)। 

(১) ক্রিয়াজ আচার-আঁচরণের মধ্যে সাধারণ দেহজ নিয়ন্ত্রণ থেকে সুষম ক্রিয়াজ সমন্বয় 

সাধনের ক্ষমতা! লক্ষ্য করা হয়। শিশুর হামাগুড়ি দেওয়া, দাঁডানো।, হাটা, বসা, মাথার 

ভারপাম্য রক্ষা করার ক্ষমতা, কোন জিনিষ ধরার চেষ্টা বা কোন কিছুকে হাত দিয়ে আকড়ে 

ধরে রাখা, জিনিষ-পত্র নিয়ে নাঁড়া-চাড়া কর! ইত্যাদি আচরণ পর্যবেক্ষণ কর! হয়। 

(২) প্রতিযোজক-আচরণের মধ্যে কে!ন বস্তবকে ধরার উদ্দেশ্যে শিশু চোখ ও হাতের 

মধ্যে কতট। সমন্বয় সাধন করতে পারে ত! লক্ষ্য করা । শিশুর সামনে নান' প্রকার খেলন। 

যেমন রংস্বেরঙের কাঠের টুক্রা, ঝুমুঝুমি ইত্যাদি নাড়া-চাডা করে শিশুর ক্রিয়-প্রতিক্রিয়] 
লক্ষ্য কর! হয়ে থাকে। 

(৩) তৃতীয় প্রকার মুল্যায়নে মনের ভাব প্রকাশের জন্ত দেখা যায় ও শোন যায় 

এইক্সপ সমস্ত রকম প্রচেষ্টাকেই এই ধরণের আচরণের মধ্যে ধর] হয়েছে” বিভিন্ন প্রকারের 

মৃুখভাব (8০121 6/2:598101) অঙ্গভঙ্গী করা, নান! প্রকার শব করা, কথা বলার ক্ষমতা! 
ইত্যাদি সমস্তই পর্যবেক্ষণ করা হয়। এছাড়া শিশুকে অন্য কেউ কিছু বললে সে কতটা 
বৃৰতে পারে তাও লক্ষ্যনীয় বিষয়। 



মানস অভীক্ষা ২৯ 

(8) চতুর্থ প্রকার মৃজ্যায়নে যে সমাজ-সংস্কৃতির মধ্যে শিশু বসবাস করে তাৰ প্রতি 
তার প্রতিক্রিয়া লক্ষ্য কর হয়। এই ধরণের আচরণের মধ্যে আছে শিশুর খাওয়া, মলমুক্ত- 

ত্যাগ, খেলা, আয়নায় নিজেকে দেখে শিশুর প্রতিক্রিয়া, কোন লোককে দেখলে শিশুর 
হাস! বা অন্য কোন রকম ভাবে সাড়। দেওয়। ইত্যাদি। 

গেসেল (398611) তার তালিকায় বিভিন্ন পরিস্থিতিতে বিঙিন্ন ৰয়সের শিশুর 

ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার পৃংখান্পুংখ বিবরণ দিয়েছেন (বিশেষ-বিশেষ ক্ষেত্রে ছবি এ'কে)। 

এই তালিকার সঙ্গে কোন বিশেষ শিশুর ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়৷ মিলিয়ে পরীক্ষক শিশুটির 

মানসিক ৰিকাশের মূল্যায়নের চেষ্টা করেন। অনেক সময় এ ব্যাপারে পরীক্ষককে শিশুর 

মায়েরও সাহায্য নিতে হয়। 

প্রাকৃ-বিদ্যালয় স্তরের শিশুদের তালিকায় ১৫, ১৮, ২১, ২৪, ৩*, ৩৬, ৪২, ৪৮, 

৫৪, ৬* ও ৭২ মান বয়সের শিশুদের জন্য স্বমিতি দেওয়া আছে। তালিকাগুলি কি 

ধরণের তা বুঝবার জন্য নিচে ১৫ ও ৭২ মান ৰয়সের শিশুদের জন্য নিদিষ্ট তাঁলিক৷ ছুইটির 

উদাহরণ দেওয়া হল। 

১৫ মাস বস 

(১) ক্রিয়াজ আচরণ £--হামাগুড়ি দেওয়! ছেডে শিশু কয়েক প। হাটতে শিখেছে 

হামাগুড়ি দিয়ে সিড়ি উঠতে পারে। দুটো কাঠের টুকর] সামনে দিলে একটার 

উপর আরেকট1 সাজাতে পারে । কোন বই দামনে দিলে পাতা উপ্টাতে পারে। 

(২) প্রতিযোজক আচরণ :--ছুটি কাঠের টুকরাকে একটার উপর আরেকটা 

এইভাবে সাজাতে পারে। ফর্মবোর্ডে গোল কাঠের টুকরা সহজেই বসাতে পারে। 

(৩) মনের ভাব প্রকাশ সংক্রান্ত আচরণ ১--৪ থেকে ৬টা শব বা নাম বলতে 

পারে। অর্থহীন শব (181800) করতে পারে। কোন ছবি দেখালে তাতে হাত 
চাপড়ায়। কুকুর বা নিজের স্ৃতো ইত্যাদি দেখালে পারে। 

(৪) ব্যক্িগত--পামাজিক আচরণ £_ বোতলে খাওয়া বন্ধ করেছে । মলত্যাগের 
উপর অনেকটা নিয়ন্ত্রণ এসেছে। নিজে প্রশ্রাব কনে প্যাণ্ট ভেজালে তা দেখাতে 

পারে। কেউ যাওয়ার সময় *টা-টা” ইত্যাদি বলতে পার়ে। নিজের চাহিদার 
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অনেকাংশ ঝোঝাতে সক্ষমণ' নিজের খেলার" জিনিষ "মাকে বা ঘন কাউকে সময়- 

সায় দিতে চায়।" ৃ 

৭২ ন্নাপ বস 

(১) ক্রিয়াজ আচরণ £-_বুড়ো আঙ্গুলের উপর ভর দিয়ে ১২ ইঞ্চি উচু থেকে 
জাধ্দিতে পারে | রে 'টিল ছু'ডতে পারে। 'চোখ বন্ধ করে এক পায়ে দডায়। 
দেখে দেখে ভায়মণ্ড আাকতে পারে। | 
৫ | 

« (২) প্রতিযোজক আচরণ £--কাঠের টুকরা দিয়ে তিনটা পর্রস্ত সিড়ি ধাঁপাতে 

পাবে। হাত, পা, গলা, ঘাড ইত্যাদিসহ জামা-কাপড় পরা মান্ুষ' আকতে স্পাবে। 
নয়টা টুকরা জোডা [দয়ে অসম্পূর্ণ মানুষ সম্পুর্ণ করে। পাচরকম ওজনের মধ্যে 
পার্থক্য করতে সক্ষম । ছাঁবর হারানো অংশগু!ল 'নর্দেশ কঘতে পারে চারটা 

সংখ্যা বললে তা৷ পৃনবাবৃত্তি ক্পতে পারে । ১ থেকে ৫ পযন্ত সংখ্যার যৌগ-বিযোগ 
করতে পান্সে। * 

(৩) মনের ভাব প্রকাশ সংক্রান্ত আচরণ :_এই অং টি বিনেস্ট্যাওফোর্ড 
অভীক্ষার অনুরূপ। টি 

(৯) ব্যক্তিগত-লামাঁজিক আচরণ :-_ভৃতাঁর ফিতে বীধতে পারে। সকাল-বিকাল, 

ডানদিক-বাদিক ইত্যাদির যধ্চ্যে পার্থক্য করতে পারে। ১ থেকে ৩০ পর্যন্ত সংখ্যার 

গণন। করতে পারে। 

 পররতাঁকালে নানা গবেষণাক্র পর 'গেতসলের তাক্ষিকাগলিকে মনোবিদুগণ 

পুরোপুরি, সঠিক বলে মনে নিতে, পাঁরেন,নি। শিশু চিক্ষিৎসক ও অস্থান্থ বিশেষজ্ঞগণ 
যশরা শিশুদের সবাঙ্গীন বিকাশের ব্যাপারে সংশ্লিষ্ট, নিয়মমাফিক শিশুকে যেভাবে 
পর্ধরেক্ষণ, কুরেন দঁসেলের মালিকাঞ্ুলিচক তারই' নিস্তান্িত -ও পারিমাজ্িত রূপ বলা 

যেতে প্লারে। একেবারে শৈধক্ অবস্থায় ' লিশুরের যেসুব--নলাযুসংক্াস্ত এক্রটি বা 
দেহগত কারণে ভাদের আচরণে 'ষে লব জসাগন্ততা, লেক্ষাৎ করা খায় মা সঠিহভাবে 

নিণষের জন্ত চিকিৎসা-সংক্রান্ত পরীক্ষার (10601081 02001790102 ) প্রতিকল্প হিসাবে 

গেয়েলের 'কালিকইগুলি-ব্ারিহ্ত-্ছুয়৭ " 

” “র্যাটেল (08691) কর্তৃক প্রকীশিত শিশু-বৃদধি মানর্ককে (০৮ টি 101201- 
88185 ১০এ1গ)জখনোবিদ্গণ ছোট পিশুদের মীনপিক বিকাশের যানের ক্ষেত্রে একটি 
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সম্তেষজনক হাতিয়ার ছিসাবে গন্য করে থাকেন। এটিকে ১৯৩৭ সালের ষ্ট্যাওফোর্ড-ৰিনে 
সংশোধিত অভীক্ষাটির (9/201010-731179$ চ২:5৬151017) 1, রূপের (1, 0100) নিয়মৃখী 

সম্প্রলারণ বল যেতে পারে । এই মানকটি ২থেকে ৩* মাস বয়সের শিশুদের ক্ষেত্রে 
প্রযোজ্য। এটি তৈরী করার সময় ক্যাটেল ষ্্যাগড ফোড'-বিনের সংশোধিত অভীক্ষার্টি ছাড়া 

গেসেলের অভীক্ষা এবং ছোট শিশুদের মাঁনদিক-বিকাশ মুল্যায়ণের উদ্দেশ্তে__প্রচপিত 

অন্যান্য অভীক্ষার সাহায্য নেন। বিনেস্ট্যাগ্ফোর্ড অভীক্ষার মত ক্যাটেলের অভীক্ষাটির 

অন্তর্গত পরীক্ষাগুলি বিভিন্ন বয়সের জন্য নির্দিষ্ট আছে । ১ বছর বয়স পর্যন্ত ১ মাস অস্তর- 
অন্তর, ২ বছর বয়প পর্যন্ত ৩ মাস অন্তর-অন্তর এবং তার পরের বয়সের জন্য ৩ মাস অন্তর- 

অন্তর বিভিন্ন পরীক্ষা নিদিষ্ট করা মাছে। প্রত্যেকটি বয়সের জনা ৫টি করে পরীক্ষা এবং 

২/৩টি করে বিকল্প পরীক্ষা নিদিষ্ট করা আছে। এই সমস্ত পরীক্ষাগুলির কোনটিতেই সময়- 

নীমা ধা করা নেই | ছোট শিশুর। কোন কাজনিদ্দি্ট সময়ের মধ্যে করবার কোন 

প্রয়োজনই বোধ করে না| কাজেই সময়-সীমা নির্দিষ্ট করা! থাকলে অনেক বুদ্ধিমান 

শিশুর ও মানসিক বিকাশের মুল্যায়ন ঠিক মত হবে না। তবে বেশীর ভাগ শিশুর ক্ষেত্রেই 
এই পরীক্ষাগুলি দিতে ২০ থেকে ৩০ মিনিট সময় লাগে। 

গেসেলের অভীক্ষা ও বিনেস্ট্যাগ্ুফোর্ড অভীক্ষার জন্য সাধারণতঃ যে সব জিনিষ-পত্রের 

প্রয়োজন, ক্যাটেলের অভীক্ষা্টির প্রয়োগের জদ্ত মোটামুটিভাবে সেইদব জিনিষ-পত্রেরই 
প্রয়োজন । একেবারে ছোটবয়সের শিশুদের জন্য বেশীর ভাগ পরীক্ষাগুলিই প্রত্যক্ষজ 

(19510619091 )। যেমন, কোন ঘটার ধ্বনি বা কোন লোকের গলার স্বর শিশু 

নজর করে শোনে কিনা, সামনে কোন বিং বা ঝুমঝুমি দোলালে বা কেউ শিশুর 
সামনে দিয়ে চলে গেলে চোখ ঘুরিয়ে তা নে অন্থসরণ কবে কিনা, চমন্ত বা কাঠের 

টুকরা! সামনে দিলে শিশু তা লক্ষ্য করে কিনা, নিজের হাতের আন্ুল দেখে 
কিনা ইত্যাদি। শিশু তার নিজের মাথা তুলতে পারে কিনা, নিজের হাতের আঙ্গুল 
শড়া-চড়া করতে পারে কিনা, এক হাতথেকে আরেক হাতে জিনিব-পত্র নিতে 

পরে কিন! ইত্যার্দি কয়েকটি ক্রিয়াজ (100960:) পরীক্ষাও এর অন্তভূক্ত কর! হুয়েছে। 

বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে পরীক্ষাগুপিও ক্রমশঃ জটিল হুতে থাকে এবং ভাষার 
ব্যবহারও বাড়তে থাকে। এই স্তরে কাঠের টুকরা, বিভিন্ন প্রকারের ফর্মবোর্ড, 
নান! ধরণের চামচ, পৃতুল ও নানা প্রকারের খেলন] পরীক্ষায় ব্যবন্বত হয়। একটু 
বেশী বয়সের শিশুদের ক্ষেত্রে এইদব খেলনা ব্যবগারের জন্ত মৌখিক নির্দেশও দেওয়া 

হয়ে থাকে। কোন বস্ত দেখে ৰা কোন জিনিষের ছবি দেখালে তার নাম বলা, 

পরীক্ষক কোন জিনিষের নাম বললে তা ছবিতে খুজে ৰা কর! ইত্যান্জি 
পরীক্ষাগুলিও একটু বেশী বয়সের শিশুদের জন্থ নির্দিষ্ট আছে। 



৩২ চিত্ত তৃতীয় সংখ্য। ১৩৮২ 

এই অভীক্ষাটির বৃগ্ম-স্থতি পদ্ধতি (99011176 £060500 ) অনেকট। বিনেষ্ট্যাুফোর্ড 

অভীক্ষার অহন্ুব্ূপ। প্রত্যেকটি পরীক্ষ/র জন্য নিদিইই সাধল্যাঙ্ক দ্েওয়! আছে । বিনে- 
্যাগ্ডফোর্ড অভীক্ষার মত ক্যাটেলও মল বয়সের (8391 885) ব্যবহার করেছেন। 
মূল বয়লের সাথে শিশু অন্য যে সৰ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ ছল ভার সাফল্যাঙ্ক যোগ করে 
মনোবয়স (1290091] ৪৪০) নির্ণয় কর1হয়। তারপর একে বৃদ্ধাকে পরিগত করা 

হয়। 

১৯৫০ সালের পর থেকে ছোট ও প্রাকৃবিদ্যালয় শ্তরের শিশুদের মানসিক 

বিকাশের মুলযায়নের উপ্দেশ্তে নানারূপ অভীক্ষা প্রণয়নের দিকে বিশেষ বৌক দেখা 

যায়। এর প্রধান কারণ গ্লানপিক দিক থেকে পিছিয়ে পড়া শিশুদের বিশেষ শিক্ষার 

উপর এই সময় থেকেই গুরুত্ব আরোপ করা হয়ে থাকে । কাজেই এই প্রয়োজন 

মেটাবার জন্য পুরাঁনে৷ অভীক্ষাগুলির নতুন করে সংশোধন করা হয় এবং আরও 
নতুন অভীক্ষার প্রচ্পন হয়। 

প্রাক বিদ্যালয় স্তরের শিশুদের জন্য মেরিল-পামার মানস অভীক্ষাটি (1561711] 

[১811091 90816 ০? 17191062165) ১৯৩১ সাল থেকে ব্যবস্ত হয়ে আপছে। 

বর্তমনে এটির বিস্তৃত সংশোধনের চেষ্টা করা হচ্ছে। এই অভীক্ষাটি ১০ মাস থেকে 

৬ষ্ৰঘর বয়স পর্যস্ত শিশুদের উপযোগী । এজে ৯৩টি পরীক্ষা সহজ থেকে কঠিন 

এই ভাবে সাঙ্জানো আছে। এই পরীক্ষাগুলি নির্ধারণ করবার সময় শিশুদের 

আগ্রহের উপরে বিশেষ লক্ষ্য রাখা হয়েছে । কারণ প্ঈক্ষার ব্যাপারে শিশুদের আগ্রহ 

বজায় রাখা একট] মন্ত বড সমন্যা। তবে মেরিল পামারের মুল অভীক্ষাটির একটা মস্ত 

খড় ক্রটি হখ্ল যে এতে সময়-দীমার উপর বেশী জোর পেওয়! হয়েছে যেটা শিশুদের ক্ষেত্রে 

উপযোগী নয়। 

একেবারে ছোট শিশুদের ক্ষেত্রে অভীক্ষা-প্রয়োগে এবং সাফল্যাঙ্ক নির্ণয়ের পময় 

নান] রকমের সমন্তার উদ্ভব হয়। কারণ শিশুদের অল্প সময়ের মধ্যেই কোন দ্বিনিষকে 
একঘেয়ে লাগে । অনেক সময় ঘুম পায়। কেউ-কেউ আবার নানারকম ভয় পায়। 
কেউ আবার খুব লাস্তৃক, পরিচিত লোকের সামনেই যেতে চায় না, একট! জিনিসের 
উপর তার! বেশীদ্গণ মনোযোগ রাখতে পারে না। কাছেই এই সব শিশুর পরীক্ষার 
জন্ত পৰীক্ষককে দক্ষ ও বিশেষ শিক্ষণপ্রা্ধ হতে হবে। পরীক্ষার পৃর্যে শিশুর সবে 

পরীক্ষকের অস্তরন্দ তা (19101) স্থাপন করতে হুবে।' ঠিকমত অস্থর়গত। স্থাপদ 
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করতে ন! পারলে পরীক্ষার ফলও সঠিক হবে না। তা ছাড়। এই সময়ে পরীক্ষার 

সাফল্যাঙ্ক নির্ণয় করা বিশেষ করে একেবারে ছোট শিশুদের বেলায় অনেক সময় 

পরীক্ষকের বাক্তিগত বিচারের উপর নির্ভরশীল হয়ে পড়ে। 

ছোট শিশু:দর পরীক্ষা করার সাধারণতঃ ছুইটি উদ্দেশ্য থাকে (১) পরীক্ষার 

সময় শিশুর মানসিক বিকাশের মুল্যায়ন করা, এই মূল্যায়নের ভিত্তিতে তার ভবিষ্যতের 
মানসিক ৰিকাশ সম্বন্ধে পূর্বংকেত করা । তবে অধিকাংশ মনোব্দিই এ ব্যাপারে 

একমত হয়েছেন যে ১৮ মাস বয়স পর্যন্ত শিশুদের পরীক্ষা করে কোনরূপ সঠিক 
ভবিষ্যত ৰাণী কর] সম্ভব নয়, যিনা এ বয়সের গড় শিশুর থেকে শিশুর আচরণ যে 

কোন দিকে (খারাপ বা ভালো) বেশী রকম পার্থক্য না থাকে । প্রাকৃ-বিষ্যালয় 

স্তরের শিশুদের পরীক্ষা করে তাদের ভবিস্তত সম্বন্ধে কোন বঈপ পৃর্ববংকেত করা যায় 

কিন! সে ৰা।পারেও মনোবিদ্গণ একমত ন'ন। তবে একেবারে ছোট শিশুদের তুলনায় 
এদের ভবিষ্যৎ সম্পর্কে অধিক নাফল্র সঙ্গে বলা সম্ভব । সব ক্ষেত্রে একেবারে সপ্তিক 
ভবিধাত পূর্ব-সংকেত কর! সম্ভব না হলেও পরীক্ষার সময় শিশুর মানসিক বিকাশের 
একটা মোটামুটি ধারণা দিতে প্রচলিত অভীক্ষাগুলির মুল্য কম নয়। 

ভারতীয় ঘবঃনষীন্ষা সমিতি করুক পরিচানিত 

গিবীন্রধেখর ক্লিনিক 
৯৪, পাশিবাগান ত্রেন। কল্লিকাতা-১ 

ফোন নং ৩৬-উ৭টটউ 

বিশেষজ্ঞ দ্বারা অধুনিক বিজ্ঞান-সম্পত উপায়ে সকল রকম 
মানলিক রোগের চিকিৎসা কেন্দ্র । রবিবার ভিক্প সপ্তাহের অন্ত 

সফল দিন সকাল ১০ টা হইতে বেলা ২টা পর্বস্ত খোল! থাকে। 

সামান্য হইলেও মানসিক রোগ অবহেনা করিবেন না। 



শিও-পম্পকিত গ্রবাদ-গ্রবচম 

রমেশ দাশ * 

বিভিন্ন দেশে বিচিত্র বিষয়কে কেন্দ্র করে অন্ন প্রবাদ-প্রবচন ছড়িয়ে আছে। 

কে কবে প্রবাদগুলি রচনা করেছিল তা কেউ জানে না। 7500০101989018 13109. 

111108, (৬০1. 18 ) এবং 7870০107989019 ০01 11)9 9090191 90161)059 (৬০15. 9 &10) 

গ্রন্থদ্ধয়ে বলা হয়েছে প্রবাদগুলির উৎস সন্ধান করা নানা কারণেই প্রায় অসস্ভব ব্যাপার | 

প্রবাদগুলির প্রাচীনত্ব, তাদের ক্রমাস্থয় পরিবর্তন, পুরাতন প্রবাদকে কেন্তর করে নুতন 
প্রবাদের উদ্তব_গবেষণার ক্ষেত্রে জটিলতার স্থানটি করেছে। পণ্ডিতের মনে করেন, 

অধিকাংশ ক্ষেত্রেই প্রবাদগুপি ব্যক্তিবিশেষের কর্পনাপ্রস্থত নয়, সেগুলি গণ-মনেব 

ফল, বহু মানুষের যৃগ্ম-চিন্তার (0011600৩ 70101078 ) ফলশ্রুতি ; তাদের ভিত্তি 

জনদাধারণের হৃগাস্তব্যাপী অভিজ্ঞতা । যুগ-যুগ ধরে পর্যবেক্ষণ করে, পরখ করে, মানুষ 
যে সত্য উপলব্ধি করেছে তাই সে প্রকাশ করেছে প্রবাদ-প্রবচনের আকারে, 

ছন্দোবদ্ধ ভঙ্গিমায়। স্থপ্রাচীন কাল থেকে মুখে-মুখে প্রবাদগুলি চলে এসেছে, কেউ- 

কেউ তাদের বূপ ৰদলেছে, নতুন-নতুন প্রবাদের সৃষ্টি হয়েছে, তারপর মুদ্রণ ব্যবস্থার 
প্রবর্তনের পর তারা লিপিবদ্ধ হয়ে লোকসাহিত্যে স্থায়ী আসর লাভ করেছে। আজও 
রুতন-নৃতন প্রবাদের সৃষ্টি হয়ে চলেছে। বড-বড় চিস্তশীল ব্যক্তিদের জ্ঞানগর্ভ উক্তিগুলি 
ধীরে-ধীবে প্রবাদের অর্ধাদা অর্জন করছে, কত অখ্যাত খননবীল মানুষের উক্তি 
সকলের অজ্ঞাতসারে তাদের নিজন্ব আবেট্টনীর সীমান৷ ছাড়িয়ে ধীরে-ধীবরে পরিব্যাপ্ত 
হয়ে প্রবাদে পরিণত হয়ে চঙ্গেছে কেউ তার খেশজ য়াখছে না। 

75 980010 101০6101090% ০1 181181191) [0615 এবং 15 00010 

[196190815 ০? 038০0901009 প্রবাদ-প্রবচনের ছুটি মহামুল্য সংকলন গ্রন্থ । বিচিত্র 
বিষয়ের উপর অজম্র প্রবাদ ও প্রবচনের এই সংগ্রহ ও লমস্বয়টৈষ্া উধু প্রশংসাহ' 
নয়, রীতিমত বিশ্ম়কর। বর্তমান নিবন্ধে শিশুসম্পফিত কয়েকটি প্রবাদ গু প্রবচন এই 
ছুটি গ্রন্থ থেকে চয়ন করে সংক্ষেপে আলোচনা করছি। তাগ্রে ঠবজ্াদিক মুল্য 
সস ৯ সস 

ক অধ্যক্ষ, শিক্ষা ও যনোবিজ্ঞান-বিষয়ক গবেষণা সংস্থা (বারো অব এডুকেশনাল এও 
সাইকোলজিকাল বিসার্ট) 
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স্থম্প্ট। মনোবিদৃগণ নানাবিধ পরীক্ষ|-নিরিক্ষ। করে যে সত্য আবিষফার করেছেন 
প্রবাদ-প্রবচনগুলিতে তারই প্রকাশ দেখে বিন্মিত হতে হয়। এই অভূত সানৃশ্তের 
প্রধান কারণ প্রবাদ-প্রবচনগুলি হঠাৎ গডে ওঠেনি;-বৈজ্ঞানিক পদ্ধতির ভিত্তিতেই, 
অর্থাৎ ভুদীর্ঘ সযত্ব পর্যবেক্ষণ € 00939158000 ) এবং পুনঃ-পুনঃ পরখ ( 9:19080101 )- 

এর ভিত্তিতেই তাদের স্ট্টি। 

সত্যিকারের ভালবাসার অনুভূতি আপন সন্তানকে কেন্দ্র করেই মানুষ লাভ 
করতে পারে। পশু-পাখী মানুষের ভালবাসা পুরোপুরি বুঝতে পারে না, যতটুকু 

বোঝে তাও প্রকাশ করার সম্পুর্ণ ক্ষমতা তাদের নেই। তাছাড়া! ভালৰাসার সার্থক 
বিনিময় সমগোত্রের মধ্যেই সম্ভব। বৰডদের মধ্যে শ্বাতন্ত্যৰোধ অত্যন্ত প্রবল। তাই 
ছুজন বয়স্ক ব্যক্তির মধ্যে ভালবাসা সব সময় স্বতংক্ফুর্ত এবং অবাধ হওয়] সম্ভব নয়। 

পক্ষান্তরে শিশুর কমনীয় নির্ভরতা, বিশেষ করে আপন সন্তানটির ক্ষেত্রে, তার প্রতি 

বডদের ভালবাসাকে উৎদারিত করে। মাতাপিতার ভালবাস! শিশু স্বচ্ছনে বুঝতে পারে 
এবং স্বতঃক্ফৃর্তভাৰে সে অজন্ম ভালবাসা দিয়ে তাদের নন্দিত করে। এই ক্রিয়া- 
প্রতিক্রিয়ার ফলেই প্রকৃত ভালবাসা যে কী তা আমর] বুঝতে পারি। তাই বল। 
হয়েছে-76 (119 195 00 01)110160 1000%5 1096 ৮186 19 109৬. এই কথাঁটিই 

আরও সুন্দরভাবে ফুটে উঠেছে নীচের প্রবচনটিতে-_ 
5০ 101 (09 170011613 98165 00০ 01011 ৪ 69:, 

00. 62161 5125 655 120001)61 001: 05 ০10110, 

মাতাপিতার ভালবাসা শিশুর সুস্থ মানসিক বিকাশের পক্ষে অপরিহার্য । কিন্ত 

এই ভালবাস যদি অন্ধ হয়, যদি অসংযত হয়, তাহলে তা শিশুর চরিঞ্রে নানারকম 

অবাঞ্চিত প্রবৃত্তির স্থষ্ট করে তাকে বিপথগামী করবে, এমন কি কালক্রমে তার 

মানসিক স্থাস্থযও বিদ্িত হতে পারে। 4 08110 108 172০ €০০ 22001) 01 119 

270018515 0195511% (1001,519 216 00511017065 (00 (91006]1 2110. 60110. 01 (11611 

011101:61) ৬10 26 1011005080৫. 91901190 ৮৩ (1091: ০০০1৪1:176 200 11100151106 ); 

[.০৬০ 158 ০৬, 69 7০965 511:0, 0860 50810 009 10» 210. 97901] (19 00110 

এবং 0০ 0180056 1 ০ 915855 /10) 1060. 2100 .5101000 : 1586 ১৪ 90110 

81016 01: 0111565 091:0100019 10555 52161 ৯০] 58%--এই ধরণের প্রবাদ- 

প্রবচনগুলির এটাই মূল বক্তব্য। 
8). ্ নী 

ভবিস্ততের গঞ্ভাৰন! বর্তষানের মধ্যেই নিহিত থাকে। সংস্কারমৃ্ শ্বচ্ছ দৃষ্টিভঙ্গী 

নিয়ে শিশুকে পর্ধবেক্ষণ করলে ভবিষ্যতে সে কেমন হুৰে তার আভাস পাওয়া যায়। 
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শিশুকে ঠিক ঠিক মতে! পরিচালনা] করতে হলে তাকে বিজ্ঞান-সম্মতভাবে পর্যবেক্ষণ 
কগ্তে হবে । 10125 00110 15 90061 016 006 17121) 5 0185 01111011900 90099 

0115 10287, 29 100110105 9105 05 ৫3১, ইত্যাদি প্রবাদ-প্রবচনগুলি শিশু পরিচালনার 

গুরুত্বের ওপর পরধাঞ্ধ আলোকপাত করছে। 

শৈশবকালই অভ্যাস গঠনের পক্ষে সর্বাপেক্ষা! অনুকুল সময়। এ সময় মনটি থাকে 

কোমগ, সংবেদনশীল, এবং গ্রহণক্ষম। তার বিচারশক্তি অপরিপকক থাকে বলে শিশু যে 

সব বয়ন্কদের ভালবাসে তাদের নির্দেশ নিবিৰাদে মেনে চলার চেষ্ট। করে। তাই বডদের 

উচিত এই সময়ই শিশুদের মধ্যে উপবৃক্ত অভ্যাস এবং মনোভলির হ্ত্টি করা টশশবে 

মানুষ যে রকম শিক্ষালাভ করে সারা জীবনে তার প্রভাৰ অক্ষুন্ন থাকে । এই জন্ভই মনঃ- 

সমীক্ষকগণ জীবনের প্রথম পাঁচটি বছরের ওপর সর্বাধিক গুরুত্ব আরোপ করেছেন। পণ্তিত- 

প্রবর চাণকোর “লালয়েৎ পঞ্চ বর্ধাণি”--উপদেশটির তাৎপর্য ও তা-ই । 01৮6 179 & 

01711 001 0) 1756 56৬61) 96815, 2170 ০৮, 178) ৫০ ৬11186১০০11] ৬/101 10112 

20091512165 এবং 1011) 000 ৪. 01110 17) 0170 ৬8 109 5110110 60 : 210 ৬/1701) 176 

15 ০01৫, 106 ৬/1]] 1701 09191: 2011) 1--এ ছুটি প্রবাদ-প্রবচনের মধ্যেও আমর সেই 

একই কথার প্রতিধ্বনি শুনতে পাই। 

010110101) 0101 81) 01:৫5 99 [015901)5 19089, 2170. 0001 (1010 28911) 8৪ 

90 91)811 01০95০-_-এই প্রবাদটির মধ্যে শিশুর বিস্ময়কর অন্কুকরণ ক্ষমতার কথা বল! 

হয়েছে। শিশু বড়দের অনুকরণ করে আশ্চর্য ক্ষিপ্রতার সঙ্গে শুধু ভাষাই শিক্ষা করেন৷; 

আচার-আচরণ, হাব-ভাব, চিন্তার ধরণ-ধারণ প্রায় সব কিছুই আয়ত্ত করে থাকে । সুতরাং 

শিশুর সঙ্গে বডদের আচরণ যথেষ্ট সংযত ও সুন্দর হওয়া দরকার । এই প্রবাদটির অন্যতম 
তাৎপর্যটি হলে! শিশুর সরলতা । সেয। শোনে অগ্রপশ্চাৎ চিন্ত! করবার ক্ষমতা তার থাকে 

না বলে সহজেই তা প্রকাশ করে ফেলে। স্থতরাং শিশুদের সম্থথৈ গোপনীয় বিষয়ের 
আলোচনা কর! সঙ্গত নয়। ড/1121. ০1)110101) 1921 21 1)01776 5001) 7155 810980 

এবং 010110160 200 10015 08111)01116--এই ছুটি প্রবাদ বাক্যের বক্তব্যটিও অন্গরূপ। 

শিশু সদানন্দময়। সামান্য জিনিসেই সে তৃপগ্ত। (01/110161) 2190 10019 199৬০ 
1906775 11965; 96110100106 01110, 0 1020916751100 12৬, 0158560৮100 ৪ 8111৩, 
(1০1160 ৮101) ৪ 501৪, ইত্যাদি প্রবাদ-প্রবচনগুলি শিশু-চরিত্ের এই সহজ সন্ত 
দিকটি তুলে ধরেছে। 

1050 ০1110161 59114 00019, 01)9% 108511)9%৩ 00116 50006 111-_-এই প্রধাদ- 
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টির মধ্যে শিশুর অফুরস্ত প্রাণশক্তি ও অবিরল চঞ্চলতার কথাই ব্যক্ত হয়েছে। শিশু এক 
মুহূর্তও চুপ ক'রে বসে থাকতে পারে না। তার মধ্যে বিকচমান অজন্ প্রেরণ" তাকে 

সর্বদ] চঞ্চল করে রাখে । তাকে চুপ করে থাকতে দেখলেই বৃঝতে হবে সে নিশ্চয়ই কোন 

একটা নিষিদ্ধ কর্ম কবে ধর] পড়ে যাবার ভয়ে আড়ষ্ট হয়ে আছে । 

4৯100100015 01010 0200 ৪11 01166 55160 £09০69 ; 7816, 17019, 

01911, 

£10010 (51021) 06170 06106] 18099, 7১1106, 1179৯ 1৬191106, ৪1০ 1715 

£৪০০5--শিশু সহজে বিশ্বাস করে; আশা পোষণ করে; তার আসক্তি কম, তাই এ 

মুহূর্তে যে বস্তটার জন্য সে ব্যাকুল, পর মুহূর্তেই সেটার প্রতি তার মোহ আর থাকেনা। 
সে যতই বড হতে থাকে ততই তার মধো অহমিকা, হিংসা, ঈর্ষা ইত্যাদি সংকীর্ণতার সৃষ্টি 

হয়। বড হুবার সঙ্গে-সঙ্গে বিচিত্র অভিজ্ঞতার মাধ্যমে তার বুদ্ধির বিস্তার ঘটে, 

কিন্তু সরলতা হাস পায়। তাই বল! হয়__]1] ৮16 2, 1020 7 51101011010 ৪. ০1110. 

বডদের আবেগ-জীবনে শিশুদের স্থানটি বিশেষ গুকত্বপৃর্ণ। শিশুর সান্নিধ্য আমাদের 
মনের গুরুভার লাঘব কবে তার স্বাভাবিকতা ফিবিয়ে আনে । [70176 (95 01:00 

(11617 /817101 068 কবিতায় এই সত্যটি সুন্দরভাবে কীতিত হয়েছে। মৃত যোদ্ধাকে 

দেখে শোকাকুল। পত্রী যখন বেদনায় নিম্পন্দ, নির্বাক তখন একমাব্র আপন সন্তানকে 

দেখেই অজন্ত্র অশ্রুপাতের মধ্যে তিনি ফিরে .গেলেন তার মনের স্বাভাবিক অবস্থা । 

তাই একটি প্রৰচনে বলা হয়েছে__[া) 000৬1 11000 51081001178 0010) ০101101515, 

*'ভাৰি যা হারিয়ে গেছে হারায়নি তা»-_-যে শৈশব আমরা দুর অতীতে ফেলে 
এসেছি তার প্রভাব, তার স্থখ-স্বতি আজও আমাদের মধ্যে অক্ষুন্ন । তাই কৰি বলেছেন-- 

15 10621 15205 0) %71)60 ] 091910 

/181000%% 10 05 5৮5 ) 

9০0 1 ৮95 51111) 10% 1166 0982) 

90 15 16170] 9120 ৪. 0091) 

9০976 1 11501) [51981] £0%/ 010, 

07161 1206 ৫16 ! 

শৈশব-স্বতি, শৈশবের কুচি, শৈশবের সুখ সারা জীবনের অমূল্য সম্পদ ; আমাদের 
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অবকাশ মৃহূর্তগুলিকে, আমাদের একাস্ত নিজস্ব ছুনিয়াটিকে তারা মধুময় করে রাখে । 
তাই শৈশবকে আমর] ভুলতে চাইনা, ভুলতে পারি না। 

আজকের সদ চঞ্চল আনন্দময় শিশুটি কালক্রমে বড় হয়ে জীবন-সংগ্রামে ক্ষত-বিক্ষত 

হবে একথা চিস্ত। করে কবির আক্ষেপের অস্ত নেই। ব্যথিত চিত্তে তাই তিনি খেদৌোস্তি 

করেছেন-- 
(01011 01৪. 08, (10৮ 1000৬65% 001 

116 09215 0096 0৬610 0 21). 

কিন্ত পব কিছুরই ভালোমন্দ ছুটে! দিক আছে। শিশু সন্তানকে কেন্দ্র করে 

মাতা-পিতার আনন্দ বিস্তার লাভ করে যেমন, তেমনি স্েহান্ধ মাতা-পিতার প্রশ্রয় লাভ 

করে শিশু যখন বড হয়ে বদ মেজাজী ও বেপরোয়া হয়ে ওঠে তখন মাতা-পিতার দুর্ভোগের 

আর লেখা-জোখা থাকে না। এই রকম অভিজ্ঞত1 থেকেই স্থষ্টি হয়েছে একটি প্রবাদের-- 
€071101617) ৮1511 0169 816 90010 11816 1081:61765 10015, 11161) (01199 ৪19 

21986 005 1096 (0610 10180. অতএব সপ্তান-লালনে সতর্কতার বিশেষ প্রয়োজন । 



জ্রয়েড---শিক্ষক ও বন্ধু 
হ্যানস্ স্যক্স 
অঙ্গবার্দিক £-- 

পুষ্পা মিশ্র * 
(পুর্ব গ্রকাশিতের পর) 

এই প্রসঙ্গে অবশ্য আমি ছুঃখের সঙ্গে জানাচ্ছি যে ফ্রয়েডের কোন গোপন কুকর্ম অথবা 

এ যাৰৎ অঙ্জানা কোনে! দোষধকে সর্বসমক্ষে প্রকাশিত করার সৌভাগ্য আমার হবে ন।। 
অবশ্য অনেকেই এ আশা কিছুতেই ত্যাগ করতে পারেন নি যে, যে মানুষটির চিন্তাধারা] ও 

তত্ব রোমাঞ্চের পর রোমাঞ্চ হি করছে, যশার নামটাই তাদের স্থুকুমার নৈতিক-চেতনাকে 

অপমানিত করার পক্ষে যথেষ্ট-_-তাঁকে নিশ্চয়ই কোন একদিন অত্যন্ত উত্তেজক যৌনতামূলক 

কার্ধ-কলাপের সঙ্গে যৃক্ত থাকতে দেখা যাবে । এতদিন ধরে তাঁর! প্রায় নিষ্টর রূপেই 

নিরাশ হয়েছেন এবং বর্তমান গ্রন্থ বা অন্ত কোন সত্যভিত্তিক গ্রন্থ তাদের এই দুঃখ প্রশমিত 

করতে দাহাধ্য করবে না। আমি আপনাদের সম্থথে শুধু কতকগুলি চারিত্রিক প্রলক্ষণ তুলে 

ধরব-_-এমন প্রলক্ষণ যেগুলে! তাদের অসাধারণ মানবিকতার জন্য কোন গল্প-বইয়ের বিষয়- 

ৰস্ত হতে পারে না ; এমন কতকগুলি বৈশিষ্ট্য যেগুলির সাহায্যে একটি নিজণীাব ছবি আর 

একটি প্রকৃত মানুষের মধ্য পার্থক্য বোধগম্য হবে। বস্ওয়েলও তো তার গ্রন্থের 

মধ্যে এমন কোনো তথ্য প্রকাশিত করেন নি,যার দ্বারা! আমরা ভাবতে পারি যে 

জনসন কখনও খুন করেছিলেন, অথবা যৌন ব্যাভিচারে লিপ্ত ছিলেন। 

আমি পূর্বেই উল্লেখ কবেছি যে, আমি ফ্রয়েডকে কখনও 50৫৮ করি নি এবং তীর 

মনকে কোন স্থসম্বদ্ধ অন্থন্ধানের বিষয়বস্ত রূপে চিস্তা করিনি। তীর জীবিতকালে 
এটা আমার নিজের কাছে উদ্ধত্য বলে মনে হয়েছে এবং এখন তার মৃত্যুর পরেও আমার 

তাই মনে হুয়। যদ্দি কেউ আমায় প্রশ্ন করেন, “আপনি তার সম্বদ্ধে কি জানেন?” 

অথবা, *ঘে অন্ত্ষ্টি আপনি অর্জন করেছেন, তার মুল্য কি?” -_তাহলে আমি 
ভাদের বলব, “আজি বিশ্বাস করি যে, যে অসাধারণ অঙ্থকুল স্থযোগ আমি পেয়েছিলাম, 

আমি তার পুর্ণ সত্থাবহার করেছি। আমাদের সম্পর্কের কালগত পরিধি প্রায় তিরিশ 

ছু. মন্ঃসমীক্ষিক।, লেডি ত্রেবোর্দ কলেজের দর্শন বিভাগের উপাধ্যায়। 
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বছর, এবং এই সময়ের মধে] আমি প্রথমে তার ক্ষুদ্র শ্রে।তুমণ্ডলর একজন সদন 

ছিলাম, পরে তার শিল্পুত্ব লাভ করেছি, তার অন্তরঙ্গ গোষ্ঠির একজন রূপে পরিগণিত 

হয়েছি) তার গৃহের একজন নিয়মিত অতিথি হয়েছি এৰং সর্বশেষে তাত ০০118001801 

এবং লঙ্গী হয়েছি এবং এই সমস্ত লময়টুকু ধরে, তিনি আমার জীবনের সর্বাপেক্ষা 

গুরুত্বপূর্ণ মানুষ চিলেন। এটা কি যথেষ্ট নয়?” 

আমার তো যথেষ্ট বলেই মনে হয়--অবশ্য যদি একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় মনে বাখা 

হুয়। পৃথিবীর সমস্ত স্থযোগ এবং সেগুলিকে সদ্যবহার করার পুর্ণতম ইচ্ছাও কেবলমানে 

প্রচুর পরিমাণ উপাদান সংগ্রহে সাহায্য করে মাত্র। কিন্ত একটি স্্িশীল মন, 

যেখানে অন্বাভাবিক শক্তিগুলি বিশ্ময়কার ফলোৎপাদনে নিরত--তাব গ্রন্থিমোচনে 

মনোবিজ্ঞানীরাও সাধারণ মানুষের মতই অসহায়। এর জন্য প্রয়োজন হয় সহজাত 

ক্ষমতার গোপন প্রবৃত্তিগত দক্ষতার। এই দক্ষতা ফ্রয়েডের বন্ুগ পরিমাণে ছিল। 

মনঃসমীক্ষণের পথে অগ্রদর হওয়ার বহু পূর্বেই, তকে নিশ্চিত রূপে সহজাত 

মনোবিজ্ঞানীরূপে গণ্য কর! যায়। তার ০85০ 11501) গুলি, “প্রবৃত্ত? গৃটৈযা” বা 

'অবদমনে'র সমষ্টিমাত্র নয়। তাদের বিষয়ীরা সন্ঠযকার, প্রকৃত ব্যক্তিত্বসমপন্ন মানুষ- 

রূপেই আমাদের মনে ছাপ রেখে যায়। মহৎ কোন শিল্পীর রচিত চরিত্রের মত, 

আমর1 যেন গৃথকরূপে তাদের চেহারা এৰং অনুভূতির প্রকাশ মানসচক্ষে দেখতে 

পাই; তাদের অভ্যাস এবং ধরণ-ধারণ, তাদের স্থথ-দুঃখ, ভালবাসা ও স্বণা, আমাদের 

আগ্রহ ও কৌতুহল দাবী করে। শিল্পী এবং বিজ্ঞানীর মধ্যে এই নিকট সাদবশ্ত কিছুমাত্র 

অস্বাভাবিক অথবা বিম্ময়জনক নয়। লেখকের দ্বারা বোন নতুন চরিত্র স্তি এৰং 

মনোৰিজ্ঞানীর দ্বারা সেই চরিক্রগুলিকে প্রকৃত মানুষের ছাচে ফেলে পুনরায় টি কর 
-_ ছুটিরই উৎস মূলতঃ একই। ন্মতরাং বলা যায় যে প্রকৃত মনোবিজ্ঞানী অথৰা 

জীবনীকাঁরকে বিজ্ঞানী যেমন হতে হবে, তেমনি শিল্পীও হতে হবে। ক্ষুত্র শিল্পী হলেও 

চলৰে না--তাহলে ক্ষুদ্র লেখক-যণীর! মনম্তত্বের শুধুমাত্র পৃ'থিগত জ্ঞানের উপর নিভ'র 

করেন_উাদের সঙ্গে তার কোন পার্থক্য থাকবে না। 

ফ্রয়েডের মনস্তাত্বিক ছবি আঁকতে গিয়ে ক্রয়েড-প্রদশিত পথ অনুসরণ কবা-- 

তীয় শিষ্ের প্রতি কঠিন আদেশ। যাই ছোক্, আমি আমার ক্ষমতা অঙ্কুসারে তীয় 

ব্যক্তিত্বের গুরুত্বপুর্ণ বাক্িগত প্রলক্গণগ্ুলি সংগ্রহ করার এবং বিধিবন্ধভাবে তুলে 

ধরার চেষ্টা করব। তার বৈশিষ্টযপৃর্ণ ব্যবহারের স্মৃতি আমি অনায়াসে মনে আনতে 

পারি; ভিনি কখন ক্কি বলেছিলেন, বা কোন্ পরিস্থিতিতে কি কৃরেছিলেন, শিক্ষক- 
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রূপে, লেখক রূপে, আবিষ্কারক ও কথোপকথনকারশ রূপে, পিতা এবং স্বাধী কপে-: 
তার ঘনিষ্ঠদের সঙ্গে অথব] অপরিচিতদের সঙ্গে তিনি কিরূপ ব্যবহার করেছিলেন, ত 
আমার মানসপটে উজ্জল হয়ে আছে। এইভাবে তার একটি স্বচ্ছ ও পুর্ণাঙ্গ চিত্ত 
অঙ্কিত করে, ঈশ্বর যদি সদয় হন, তাকে প্রাণময় করে, লোকসমক্ষে তুলে ধরা সম্ভব 
হবে। আর তা যদি সম্ভব ন! হয়, তাহলে এ চিত্র আবজ্জনা স্তপে পড়ে-পডে ভবিষ্যতের 

এঁতিহাসিকদের খনন-কার্ষ্যের প্রতীক্ষায় থাকবে। কিন্তু আমি নিশ্চিতরূপে বিশ্বাস করি 
যে, যে-উপাদানের চাবিকাঠি আমার হস্তগত, তা সংগ্রহ করে রাখার যোগ্য এবং 

ভবিষ্যতে কোন না কোনবপে ব্যবস্ৃত হবার উপযৃক্ত। 

বর্তমানে, তার মৃতার কয়েক বছর পরে, আমি কিতার জীবিতাবস্থার তুলনায় 
অধিকতর স্বাধীন, বা তার প্রভাবমুক্ত হয়েছি? আমি তা মনে করি না এবং কামনা ও 

করি ণা-যদিও তা আমার উদ্দেগ্ত সিদ্ধির পক্ষে অধিকতর সহায়ক হত--অবশ্তা এ 

বিষয়ে আমি নিঃসনেহ নই। ৰিশেষ এবং বাত্তিগত অর্থে নিজেকে তার শিষ্য মনে 

করার কিছুকাল পরেই, আমি তার প্রতি আমার ব্যবহার সম্পর্কে কঙ্তকগুলি নিশ্চিত 

নিয়ম প্রতিষ্ঠ। করেছিলাম। এইগুলিই আমার স্বাধীনতার সীম! সুম্পষ্টরূপে নির্দেশ 

করে এবং তার সঙ্গে আমার পরিচয়ের কালে আমি কখনও সে সীমার উল্লজ্বন ব1 

বিস্তার ঘটাই নি। আমি ঠিক করেছিলাম ঘে বৈজ্ঞানিক ৰিষয়ে আমি ধৈজ্ঞানিক মনোভাব 
বজায় রাখব এবং শুধুমাত্র ফ্রয়েড বলেছেন ৰলেই কোন কিছু স্বীকার করব না-- 

কিন্ত আমি আমার মন সম্পুর্ণ নিরপেক্ষ রাখব এবং তার মতামতগুলি প্রথম দিতে 
যতই বিম্ময়জনক ৪ আকম্মিক ৰলে মনে হোক না কেন_ সেগুলি সহানুভূতির সঙ্গে 

বিচার করার চেষ্টা করব। অবশ্ট পরবর্তীকালে প্রায় প্রতিটি ব্যাপারে সার মতামতের 
যৌক্তিকতা সম্পর্কে আমি পুর্ণকূপেই নিশ্চিত হয়েছিলাম--এবং আমি মনে করি না যে 
এই নিশ্য়ত। আমার স্বাধীন ও নিরপেক্ষ চিন্তার অভাব স্থচিত করে। মনঃসমীক্ষণের 

তত্বের ক্ষেত্রে কেবলম।ঘ্রে কতকগুলি ক্ষুদ্র ব্যাপারে তার মতের যৌক্তিকতা সম্বন্ধে আমি 
সন্দিহান এৰং এমন একটি তত্ব নেই যেখানে আমি তার মতের প্রত্যক্ষ ৰিরোধী। 

অন্তান্ সাধারণ বিষয়গুলি সম্পর্কে আমি তার অচ্থসরণ করি নি, তার কারণ আমাদের 

মানসিকতার (69109787761) পার্থক্য। তিনি প্রায়ই আমার আশাবাদিতা 

(০2000197) নিয়ে ঠাট্টা করতেন এবং একবার প্রথম বিশ্বযদ্ধের সময় যখন তিনি তার 

জামাতা এবং আমার সঙ্গে এক রেস্তোরণয় আহার করেছিলেন, তখন মন্তব্য করেছিলেন, 

“আজ আমি ভিয়েনার সবচেয়ে বড় আশাবাদী এবং সৰচেয়ে বড় নৈরাশ্তবাদীর সঙ্গে 

আছার করেছি।” কিন্তু ষদি তাকে নিজেকেই নৈরাশ্াৰারদী বলতে হয়, তাহলে বলব, 
তার নৈরাশ্তের সঙ্গে কখনও কোন অভিযোগ হুক হয়ে ছিল না। 
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কিন্ত জাগতিক ব্যাপারে (01901091 [12657$) আমার মনোভাব সন্পুর্ণ আলদা 

ছিল। আমি মনে করতাম, তর্কাতফির বিরক্তির হাত থেকে তাঁকে মৃক্তি দেওয়৷ বেশী 

প্রয়োজনীয়। যর্দি আমার মতের সঙ্গে তার মতের বিরোধিতা ঘটত--আমি নিঃসক্কোচে 

তা ব্যক্ত করতাম। তিনি সব সময়ই আমার মতামত প্রকাশ করার পুর্ণ সুযোগ আমায় 
দিতেন এবং আমার যুক্তি-তর্কগুলি মনোযোগ দিয়ে শুনতেন, কিন্তু প্রায় কোন ক্ষেত্রেই 

সেগুলির দ্বার! বিচলিত হতেন না। তারপরে আমি সম্পূর্ণরূপে তার সিদ্ধান্ত মেনে, সমস্ত 

মুক্তি-তর্ক ত্যাগ করে, তার ইচ্ছ। মত কাজ করতাম । কোন-কোন ক্ষেত্রে, তার ইচ্ছার 
বিগোধী বলে যে-মতবাদ আমি ত্যাগ করেছি, পরে সেটাই ঠিক বল প্রমাণিত হয়েছে 

কিন্তু অকারণ যুক্তি-তর্কের ফলে যে সময়টুকুর সাশ্রয় হল--তার জন্য আমি এই ভুলগুলি 
হ্বীকার করে নিতাম। আমি জানতাম যে, তিনি যে-দশর্ঘ ও পরিশ্রমসাধ্য পন্থায় 

নিজের মতবাদে উপনীত হয়েছেন, সে জটিলতার সঙ্গে অন্যের মতবাদের সামগন্ত 

ঘটানো তার পক্ষে কঠিন ছিল। আমার মনে হয়, মহৎ আবিষ্কারকদের ধরণই বোধ 

হয় এইনপ। 

আমি ভণ্ড বা বিনয়ী না সেজে, যথার্থ সত্য তুলে ধরতে চাই। কিন্তু যেহেতু 

আমি সুখকর ও অন্থখকর--নৰ রকম তথ্যই প্রকাশিত করতে চাই-- আমায় পুর্বান্ধে 

একটি স্বীকারোক্তি করতে হবে। এই ত্বীকারোক্তি অপেক্ষা ম্ব্কৃত কোন কুকর্ের 

স্বীকারোক্তি, আমার অহংবোধ ও ম্বকাম (56110%6) এর পক্ষে কম পীডাদায়ক 

হত। কিন্তু যদি এই তথ্যটি প্রকাশিত না করি, তাহলে আমি যা বলতে চলেছি 

তার সমস্তটুকুই অন্পষ্টতায় আচ্ছন্ন এবং অন্ত্হাতের কালিমাযূক্ত হয়ে চাড়াবে। 

আমার বিবেক সম্পূর্ণ স্বচ্ছ না ছলে, আমার কাজ আমি ইচ্ছান্ুকুল ভাৰে করতে 

সক্ষম হব না। 

আমার স্বীকারোক্তিটি এই £ আমি ৃক্তিনঙ্গত ভাৰে বিশ্বাম করি যে, ফ্রয়েড যে- 
সকল গ্রণগুলিকে সর্বাপেক্ষা অধিক মুল্য দিতেন, তার কয়েকটি তিনি আমার মধ্যে 
পাননি। আমাদের মধ্যে যে বন্ধন ছিল, তার মধ্যে একটা কিছুর অভাব ছিল-- 

এমন একটা কিছু যা একই ধরণের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যসম্পন্ন ব্যজিদের স্বত্ঃক্ুর্ড 
অস্তরঙভার বন্ধনে আবদ্ধ করে। আমি এখানে আমাদের বৌদ্ধিক স্তরের পার্থকোর 
কথ! বলছি না; অথবা যে-বিশাল বাবধান সাধারণ-মন থেকে প্রতিভাঁবান-মনকে 

পৃথক করে, তার কথাও বলছি না। এই বাবধান সম্পর্কে আমি সর্বদা সচেতন 

ছিলাম, এবং এই ব্যবধানকে আঙি শিক্ষক এবং চিরস্তন শিষ্যের সম্পর্কের অপরিহার্য্য 
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ংশরূপে স্বীকার করে নিয়েছিলাম। কিন্তু এই বিশিষ্ট গ্রণাবলী__যা আমার ছিল 
নাতিনি অস্তের মধ্যে পেয়েছিলেন এবং তারাও আমারই মত তার শিষ্েব ভূমিকায়ই 
অবতীর্ণ হয়ে ছিলেন £ ফেরেপরী ( 667520হ1) ও গ্যাব্রাহাম (4১৮গা? ) এবং 
নিশ্চিতরূপে র্যাঙ্ক (২৪01) (যতক্ষণ পর্য্যন্ত না র্যাঙ্কের চরিত্রের আমুল পরিবর্তন 
পূর্বের সমস্ত সম্পর্ক ছিন্ন করে দিয়েছে)। পরবর্তীকালে, হয়ত অদ্দিকতর মাত্রায়, তিনি 
এইগুলি তার কন্ত! ম্যানার মধ্যে পেয়েছিলেন । তিনি এ সম্পর্কে আমার সঙ্গে কখনও 
কোন কথা বলেন নি, কোন স্থুর্রতম ইলিত পর্যন্ত দেন নি; যারা তার নিকটতম, 
তিনি কখনও তাদের তুলনামূলক মৃল্যায়ন করতেন না অথবা কোন পক্ষপাত প্রদর্শন 
করতেন না, কিন্তু আমাকে তিনি যে-স্থান দিয়েছিলেন, সে-সম্বন্ধে আমার সন্দেহ 
প্রণিধানযোগা নয়। 

এতদূনতেও নিজেকে তার অস্তরজদের পর্যায়ে ফেলাটা বিস্ময়জনক মনে হবে। তবু 
নিঃসন্দেহে আমি তার অন্তর ছিলাম। তিনি ছাপার অক্ষরে এবং তার লেখায়, 
সর্বলমক্ষে এবং ব্যক্তিগতভাবে আমাকে তার বন্ধু বলে স্বীকার ও সম্বোধন করেছেন, 
এবং বনু ব্যাপারে আমার প্রতি তার পরিপূর্ণ আস্থা প্রদশিত করেছেন। এর কারণ 
প্রদুশণের পক্ষে সম্ভবতঃ আমি যোগ্য ব্যক্তি নই, তবে কয়েকটি বোধ হয় আমি তুলে 
ধরতে পারি। মনঃসমীক্ষণ যখন সকলের আক্রমণের বিষয়বস্তু ছিল, এবং যখন মনঃ- 
সমীক্ষণকে মানসিক বা যৌন অথবা ছু'রকম বিঞৃতিরূপে গণ্য করা হত--তখন যশ! 
মনঃসমীক্ষণের রক্ষার্থে এগিয়ে এসেছিলেন, তাদের প্রতি ফ্রয়েডের অদ্ভুত দুর্বলতা ছিল-_ 
প্রায় বল! যায়, তাদের প্রতি তার মনে. এক “নরম স্থান, ছিল। পরবর্তীকালে যখন 
মন:সমীক্ষণ লাভজনক ও ফ্যাশানেবল হয়ে দীডিয়েছিল, তখন যশার। এসেছিলেন, তীদের 
প্রথমে নিজেদের যোগ্যতা ও পরিপূর্ণ আন্তরিকতার প্রমাণ দিতে হয়েছিল-_'৭]10 
0101০”টি সম্পূর্ণরূপে পৃর্বেকার বন্ধুদের নিয়েই গঠিত ছিল। 

যখন ভাঙ্গন ও গোপন দলাদলিশুরু হয় তখন আমার পরিপুর্ণ বিশ্বস্ততা 
তর নিকটে অত্যধিক মুল্যবান হয়ে দেখ! দিয়েছিল। “বিজ্ঞানের স্বাধীনতা” 
বা অনুরূপ বিরাট-বিরাট শবে আবরিত হ্ষুত্র উচ্চাকাজ্ষার পরিতৃত্থির তুলনায়, আমি 
নিজেকে তার শিষ্যরূপে পরিগণিত করা শ্রেয়স্কর মনে করেছি ৰলে তিনি যথেষ্ঠ সম্তে।ষ 
প্রকাশ করেছিলেন। আমার মনে হয়, বৌদ্ধিক সততায় উপনীত হবার আমার 
প্রচেষ্টার আস্তরিকতায় তিনি আস্থাবান ছিলেন এবং এই আস্থার ফলেই তিনি আমার 
প্রচেষ্টার ক্রটি-বিচ্যুতি ও তৎসহ হৃক্ত কিছু শিশুন্বলভ আচরণকে ক্ষমার চেখে দেখতে 
পেরেছিলেন। আমার পড়-শুনার পরিধি তার মত এত বিশাল না হলেও, আমাদের 
গোষ্ঠির সাধারণ সভ্যদের তুলনায় অধিক প্রসারিত ছিল এবং বেশ কয়েকটি ক্ষেত্রে তার 
ও আমার আগ্রহ ও কৌতুহল একই ধরণের বিষয়বন্তকে কেন্ত্র করে গড়ে উঠেছিল। 
আমার সঙ্গে তিনি শিল্প, সাহিতা ও ইতিহাসের কিছু-কিছু প্রায় অজানা পরিচ্ছেদ নিয়ে 
আলোচনা করতে পারতেন । আমার জ্ঞানের স্ুসম্বদ্ধত। ও বিধিবদ্ধতার অভাবজনিত ক্রি 
আমি আমার প্রখর স্মতিশক্তি এবং বিষয়বন্ত হদয়পমের ক্রুত ক্ষমতা দিয়ে অনেকাংশেই 
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পুরণ ফরে দিতে পারতাম । আর প্রথম দিককার সেই অবহেলা ও একাকীত্ের 
দিনগুলির কথা যদি বলতে হয়_-তভাহলে বলব যে অন্ধদের মধো কানা-ই বাজ! হয়ে 
বসেছিল । 

আশাকরি, আমি বিশ্বাস করাতে সক্ষম হয়েছি, যে আমার কোন কথা বা কাজ 
তার আর আমার মধ্যে বাধ! হয়ে দীডায় নি। হয়ত আমি কখন৪-কখনও তাব বাগ 

ৰ| বিরক্তি উৎপাদনের কারণ হয়েছি__কিস্ত তিনি জানতেন যে আমি কখনও মচেতন- 
ভাবে তাকে আঘাত দেবার জনা কিছু করবি নি। অতএব, তিনি সর্ধাস্তঃকরণে আমাকে 
ক্ষমা করেছেন। কেবলমাল্র একবার আমি ইচ্ছে করে, ক্রমাগত এমন একটি কাজ 
করেছিলাম যা তার মনঃপৃত ছিল না। কাজটি প্রায় শেষ হয়ে াবার সময়, তিনি তার 
মনোভাব আমায় জানিয়েছিলেন_-মান্্র তিন-চারটি শবে অত্যন্ত মৃহুত্বরে, প্রায় 
স্বগতোক্তির মনত। এই শব্দগুলি গভীর ভাবে আমার মনে মুদ্রিত হয়ে আছে-_ 
একমাত্র কঠোর শব্দ, একমাত্র তিরস্কারপূর্ণ ভাষা যা আমার প্রতি উচ্চারিত হয়েছিল। 
এই ঘটনাটি শেষ হয়েযাবার পরে, তিনি আমায় ক্ষমা করতে না পারলেও ঘটনাটি 
ভুলে ঘেতে পেরেছিলেন এবং আমার প্রতি তার মনোভাবে এর ফলে কোন স্থায়ী 
পরিবর্তন আসে নি। আজও আমি এই ঘটনাটির কথা লন্ভিত না হয়ে ভাৰতে 
পারি না-কিন্তু মামার একটি সাস্বনা আছে--যে সারা জীবনে একবার--পয়ব্রিশ 
বছরে মাত্র একবার আমি তার তিরক্কারের পাত্র হয়েছি, তার দুঃখের কারণ হয়েছি" 
থুব খারাপ রেকর্ড নয়। 

সমস্ত বন্ধুত্ব, উৎসাহ এবং আস্থার মধ্যেও আমি আমার যে অভাবটির অস্তিত্ব অনুভব 
করতাম, তা প্রকৃতপক্ষে নেতিবাচক--আমি যা পারি নি, বা আরও সহজভাবে বলতে 

গেলে, অমি যা ছিলাম না_-তার উপরে ভিত্তি করেই এই অভাববোধটি গড়ে উঠেছিল। 
আমার চরিত্রে কতকগুলি গুণের অভাবের প্রতি ফ্রয়েডের যে প্রতিক্রিয়া হয়েছিল-_ 
তার দ্বার! অন্যান্যদের তুলনায় আমাকে অনেকটা পৃথকরূপে চিহ্নিত কর! হয়েছিল। 
এরা! অন্যের মধ্যে সে গুণের যখোচিত মধ্যাদা দিতেন । অবশ্য, এই গুণগুলি কি-- 
ত৷ ব্যাখ্যা করতে আমি বাধা নই। অন্থতাপ ও আত্ম-মবমাননার জলস্ত উদাহব্ণ- 
রূপে এখানে নিজেকে উপস্থাপিত করতে ত্বামি কণামাত্র ইচ্ছুক নই । “189 01901019 
1২0 16250 01) 61১6 1,005 01685 রূপে নিজেকে তুলে ধরতে আমি চাই না। 

€(কমশঃ ) 



(ধষণ। 
তরুণচজ্জ সিংহ * 

কালোবাজারী, চোরাই, মুনাফ1 বাদ ও কর ফাকিদারদের বিরুদ্ধে সরকার যে 
বেশ তোড়জোড করিয়া কাজে নামিয়াছেন এই খবর প্রায় প্রতিদিনের সংবাদ পত্রে 
কিছু না কিছু পাওয়া যায়। নানা স্থানে নাকি বু এ শ্রেণীর লোকেদের 
গ্রেপ্তার কর! ও তাহাদের মন্তুত অবৈধ তৈজসপত্র ও সম্পত্তি সরকার কর্তৃক বাজেয়াপ্ত 

করিবার খবরও পাওয়! যাইতেছে । দেশের জনসাধারণ ইহাতে আনন্দিতই হইবেন। 

কিন্ত সেই দঙ্গে প্রয়োজনীয় দ্রব্য মৃল্য-হ্রাম ও এ সকল সমাজদোহীদের ছদ্মবেশে 
পুনরাঁৰির্ভাব যাহাতে না ঘটে সেদিকেও সজাগ দৃষ্টি সরকারের থাক। দরকার । কেবল 

তাহাতেই সফল ফলিবে না। যতদিন জনসাধারণ ছ্বাগ্রত হইয়া এই সকল অহিতকর 

কার্যকলাপের বিরুদ্ধে না দীড়াইবে, ততদিন কেবল আইনের সাহায্যে এই অপদেবতার 
বিলোপ সাধন সম্ভব হইবে না। এই জাতীয় অকল্যাণ সমাজ হইতে দুর করিতে হইলে 

সরকার ও জনসাধারণের মিলিত চেষ্টা ভিন্ন অন্ত উপায় নাই। সরকারের ব্যবস্থায় 

কিছুদিনের জন্ত হয়ত এই দোষ চাপা থাকিতে পারে কিন্ত কিছু দিন পরেই আবার 
বিভিন্ন আকারে তাহা পুনঃ প্রকাশিত হইবে । এই লঙ্গে এই কথাও মনে রাখিতে 
হইৰে যে আমাদের দেশ এখন স্বাধীন, দেশে সরকার আমাদেরই ভারপ্রাপ্ত সরকার 
স্থৃতরাং মুলত; আমরাই আমাদের ভাগ্য নিয়স্তা। অবন্ত একথাও সতা যে, আমৰ! 
ইচ্ছ! করিলেই যাহা খুশি তাহাই করিতে পারি না। অন্ত বহু বিষয়ের বিচার-বিৰেচন। 

ইহার সহিত বৃক্ত থাকে । স্বাধীনতা মানে শ্বেস্ছাচান্ন নছে। 

আমরাই যদি বছলাংশে আমাদের ভাগ্য নিয়ন্ত্রা হই তৰে সমাজ জীবনে এই সব 

অকল্যাণ আামে কোথ! হইতে? আমর! নিজেরাই কি তবে এই সমাজ বিরোধী 

অকল্যাণচাই? এক কথায় উত্তর দিতে হুইলে বলিতে হয়। হা। এই সহ্জ উত্তরটা 

স্বীকার করিতে আমাদের গধিত উন্নত সভ্যতাভিমানী মনে আঘাত লাগাই হ্বাভাবিক। 
তবু সত্যকে অস্বীকাঘ ফদিলেই তাহ! অসত্য হইয়া ধায় না। 

রিষাট। জারেকটু খুলি বলিলে বুঝিতে সহজ হইবে এবং হয়ত তখন আঘাতটাও 
এন বল বোধ হইবে না। মান! বিষয় আলোচনা! করিবার সময় বত্বার আমরা 

সপ পপ পপ পাপা পা 

* সনঃলীক্ষক, কলিকাতা বিশ্বধিদালয়ের মনোবিদা-বিভাগ্গেধী অবৈতনিক উপাধ্যায়। 
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বলিয়াছি যে, মান্থষের মনের একদিকে যেমন উন্নতি করিবার, সৎ হইবার, সভ্য 

হইবার তাগিদ আছে, অন্তদিকে আৰার আমাদের মনেই এমন কতকগুলি আদিম 

বৃত্তি আছে যেগুলি অনিবার কেবল তাছাদের পৃরণের স্থখের জন্য ছটফট করিতে থাকে। 

পর্বে বলা হইয়াছে, আমাদের মনের বাস্তব বোধ, আমাদের নৈতিক বোধ, আমাদের 
স্বাদর্শ লাভের ইচ্ছা প্রভৃতি আমাদেরুই অপর নানা বোধগুলি এ আদিম বুত্তিগুলির 

পৃরণের পথে বাধা স্যষ্টি করে। এই ছুই মানস-শক্তির প্রভাবে এক নৃতন 
গ্রহণযোগ্য পন্থা নির্ধারণের চেষ্টা আমাদের মনে চলিতে থাকে | বৃত্তিগুলিকে 

হত্যা! কর! সঙ্তব হয় না। সব বৃত্তি যদি সম্পূর্ণ অৰদমিত হইয়া যায় (যাহা! কখনই হয়ন1 ) 

তবে আমাদের জীবন অচল হইয় যাইবে, বাচিয়। থাকাই তখন সম্ভব হইবে না। সুতরাং 

বৃত্তিগুলির নিধন কাম্য হইতে পারে না। অথচ অনেক ক্ষেত্রেই অনেক বৃত্তির 

চরিতার্থতার স্থযোগ দেওয়াও যাইতে পারে না। এই বিরোধের মীমাংসার উপর 

ব্যক্তি-জীবন ও সমাজ-জীবনের গতি প্রকৃতি নির্ভর করে। একটা উদাহরণ দিয়া 
বক্তব্য স্পষ্ট করিতে *চেষ্টা করি। আমাদের প্রত্যেকের মধ্যেই আক্রমবৃত্তি, ধ্বংসাতুক 

বৃত্তি আছে। এই বৃত্তিকে যথেচ্ছ কাজ কবিতে দিলে ব্যক্তির জীবন তথা সমাজ ৰিপন্ন 

হয়। ইচ্ছা মত রাগ হইলেই অপর পক্ষকে হত্য। কর! ঘায় না। তেমন আচরণ 

সমাজের দিতে অন্তায় ও তাহার জন্য উপযৃক্ত শান্তির বিধানও সমাজের আইনে ব্যবস্থা 

করা আছে। এমন কি একজনের প্রাণ বিনাশ করিলে হত্যাকারীকেও মৃত্যুদণ্ড 

দেওয়া! হয়। কিন্তু এত করিয়াও আমাদের এই আক্রমবৃত্তিকে যুগ যুগের চেষ্টাতেও এখন 

পর্ধস্ত বিনাশ করা সম্ভব হয় নাই। আমরা হাতে না মারিতে পারিলে ভাতে মারি, 

ন1 পারিলে কথায় মারি, তাহাও না পারিলে নিজের মনে হাজার কল্পন। রচনা করিয়া 

হত্যা ইত্যাদির মধ্যে নানা 'প্রকারে আক্রমবৃত্তির যথাসস্ভব আশ মিটাই। 

ইছাতেও অনেক সময় বুত্তি নিবৃত্ত হয় না। ক্রমে জমিতে জমিতে এক সময় সাধারণ 

কোনও সুযোগ পাইয়া ব্যক্তির জীবনে অথবা সমাজ-জীবনে বিশৃঙ্খলার হষ্টি করে। 
আৰার কোনও সময় সমাজ বা রাই ও বিশেষ অবস্থায়, এই আক্রমবুত্তির প্রয়োগে 

উৎসাহ দান করে। ফলে যুদ্ধ, বিদ্রোহ ইত্যাদি নান! বিধ্বংসী অবস্থার শ্ট্টি হয়। 
মনোবিজ্ঞানীদের মতে আমাদের এই আক্রমবৃত্তি অমর । সমাজের কল্যাণে যদি উহাকে 
প্রয়োগ করা লম্ভব না হয় তবে এই বৃত্তি একদিন না একদিন ফাটিয়] পড়িবেই এবং নমাজে 
নান! বিশৃঙ্খলার হট করিবেই। আমবা আমাদের জ্ঞান-বিজ্ঞান, বস্তজগতের উপর আমাদের 
অধিকার ৰিস্তার করিবার নানা উপায় উদ্ভাবন করিয়া এ আক্রম-বৃত্তি সমাজ-কল্যাণকর 
কাজে নিয়োগ করিতেছি। বোগের বীজাণু ধংস করিয়াও একই বৃত্তি সাফল্যের সহিত 
প্রয়োগ করিয়া চলিতেছি। লেখাপড়া, খেল! ইত্যাদি নানা প্রতিযোগিতার মধ্যে 
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এ একই বৃত্তির তাগিদ সমাজ-গ্রাহ উপায়ে মিটাইতেছি। কাঠ কাটা, মাটি কাটা, 

পাথর, ইট ভাঙ্গা ইত্যাদি নানা কাজের মধ্যেই আমাদের আক্রমবৃত্তি কিছু পরিমাণে 

আমর। মিটাইয়। চলি। 

এক আক্রমবৃত্তি সন্বদ্ধে উদাহরণ দিয়! যাহ! বলিতে চাহিয়াছি সেই কথা আমাদের অন্য 

সকল বৃত্তি সন্বন্ধেই সত্য। আমাদের কাম, লোভ ইত্যাদি বুত্তিগুলিও সর্বদা আমাদের 

নির্জান মনে আলোডন স্থ্টি করিয়া চলিয়াছে। এই আলোড়ন আমরা কে কি ভাবে 

শাস্ত করিতে পারিতেছি তাহার উপরই আমাদের চরিত্র গঠিত হইতেছে । এই কথা 

ঠিক ষে প্রথম অবস্থায় বাধ! নিষেধ যদি প্রবল না থাকে তবে বৃত্তিগুলি যেন বাগ মানিতে 

চাহে না। শিশুকে অনেক সময় জোর করিয়াই তাহার ঈম্পিত বিশেষ আচরণে বাধা 

দিতে হয়। ক্রমে তাহার বাস্তবজ্ঞান পুষ্ট হইতে থকে । তখন নিজে হইতেই শিশু 

অন্ুথকর ব1 কষ্টকর কাজে অগ্রসর হইতে চায় না। পরে আরও বড় হইলে সে বৃঝিতে 
পারে যে, যে-কাঞ্জ আপাত কষ্টকর বা অতৃপ্তকর তাহা আখেরে কল্যাণকর হইতে পাবে, 

এমনকি বাস্তব প্রয়োজনের খাতিরে কষ্টকর কাজও করিতে হয়। এই সব ক্ষেত্রেই 
তাহার আদিম বৃত্তির সহজ পৃরণ বাঁধা পায়। সমাজ ও সভ্যতা এই সকল নানা রকমের 

বাধা-নিষেধ ও অবশ্তট পালনীয় রীতিনীতির উপর ভিত্তি করিয়াই গড়িয়া উঠিয়াছে, 

দাড়াইয়। আছে, বাচিয়া আছে। মনে রাখিতে হইবে, জীবন ও জগত ছুইই গতিশীল। 

প্রয়োজনও তাই সকল সময় এক থাকে না। পরিবর্তনের মধ্যে দিয়াই প্রগতি সম্ভব 

হইয়াছে। এই গতিকে কুদ্ধ করিলে জীবনকেই হত্যা করা হইবে। অব্্ু 

যে কোনও পরিবর্তনই কল্যাণকর এ কথা বলা চলে না। এই খানে বিচারের 

প্রয়োজন । বিচার করিতে হইলেই অভিজ্ঞতা, অঞ্জিত জ্ঞান ইত্যাদির সাহায্য প্রয়োজন 
হয়। সেই লব আলোচনার জটিলতার মধ্যে না যাইয়াও আমাদের মূল বক্তব্য সহজে 

বলিতে চেষ্টা করি। কালোবাজারী প্রভৃতি অপামাজ্িক চরিন্রের লোকদের আমরাই 

প্রশ্রয় দিয়! থাকি, আমাদের নিজেদের স্বার্থে, একথ! গতবারের আলোচন৷ প্রসঙ্গে 

বলিয়াছি। এই অর্থে কেবল কালোবাজারাী, ম্বনাফাবাজদের দোষ দিলেই চলিবে না। 

দোষ মুলত: আমাদের চরিজের মধ্যেই রহিয়াছে। কোন কোন মানুষ আমাদের এই 
দুর্বলতার স্থযোগ লইয়। নিজেদের স্বার্থ উদ্ধার করিতেছে মাজ। আমরা নিজেদের লোভ, 

ভোগ, স্বার্থকে বড় করিয়। তুলিয়৷ নীতি ও সমাজের বাস্তব কল্যাণকে উপেক্ষা 

করিতেছি, সমাজ-বিরোধী কার্মে অংশগ্রহণ করিতেছি। সমাজের শত্রু বলিয়! নাম 

দিয়! যাহাদের বিরুদ্ধে জেহাদ চালাইতে যাইতেছি তাহারাও একই দোষে দুষ্ট। 



৪৮ চিত্ত £ তৃতীয় সংখ্য। ১৩৮২ 

একন্সনকে সাধু নাম দিয়! আর একজনকে চোর নাম দেওয়া মায় না। মানদিক অবস্থা 
বিচার করিলে ইহ! একদিকের সত্য। ইহার আরও অনেক দিক আছে, এপ্ানে সেগুলি 

টানিয়। আনিয়। জটিলতা বাডাইব ন1। 

আলসল কথ! দাড়ায় আমাদের নীতিজ্ঞান, সমাজ-জ্ঞান এবং বাস্তধ কল্যাণ-জ্ঞান 

প্রভৃতির মান বিশেষ উন্নত নয়, একথাও পূর্বের সংখ্যায় আলোচন। গসঙ্ষে বলিয়াছি। 
আমাদের সখের প্রতি লোভ সময়-সময় অন্য সব বিচার-ৰিবেচনার বিষয়গুলিকে অগ্রান্ 

করিয়া কেবল ভোগ মিটাইবার তাগিদেই ছুটিয়া চলে। বলিতে হয়, আয়াদের 

বৃত্তিগুলির নিরোধের শিক্ষা আমাদের ভাল হয় নাই] বৃহত্তর কল্যাণের চিস্তা আমাদের 

মনে তেমন ঠাই পাইতেছে না। আপাত ভাল লাগ! বা লাভের কথাটাই বড হইয়া! 

উঠে। ইহার মুলে আত্ম-সর্বস্বতার, আত্ম-গ্রীতির (শ্বকামের ) প্রভাব প্রবল থাকে। 

এখানে আত্ম বপিতে নিজে ও নিজের এই ছুইকেই বুঝায়। বেশীর ভাগ ক্ষেত্রেই 
নিজটাই প্রধান, নিজের অর্থাৎ নিজের আপন বলে ইতা।দি, তাহার পরে স্থান পায়। 

শেষ অবস্থায় “চাচা আপন ব!চা” নীতিটাই অধিকাংশ ক্ষেতে প্রাধান্ত পায়। ইহার 

ব্যতিক্রম সম্ভব নহে তাহ। বলিতেছি না। যে-কারণে ইহার ব্যতিক্রম দেখ! যায় 

তাহার আলে ।চনা এ প্রলঙ্গে অবাস্তর। মোট কথা, নিজের লোভের তাগিদে, গ্বকামের 

তাগিদে যখন নিজের লাভ, নিজের ভোগটাই প্রাধান্ত পায় তখন আমাদের নীতি-জ্ঞান 

চাপে পড়িয়া আর মাথ! তুলিতে পারে না। বাহিরের সমাজ বা রাই যদি তখন যোগ্য 

শাসনের ব্যবস্থা করিতে না পারে তবে আমাদের বর্তমান সমাজ-জীবনে যে বিশৃঙ্খল 

পরিস্থিতি দেখ! দিয়াছে--তাহ। অনিবার্ধ হইয়! উঠে। বাছিরের শিক্ষা যতদিন নিজের 
যনে ভিত্তি স্থাপন করিতে পারে ন। ততদিন বাহিরের শাসনের ভার বা দায়েই 

আমাদের নিয়ম মানিয়! চলিতে হয়। কিন্তু বাহিরের সেই শাসন শক্তি যদি দুর্বল হয় 

তবে আর বাচাইবে কে? নিজের মনের বৃত্তিগুলি তখন স্থযোগ বুঝিয়৷ যেমন করিয়া 

পারে নিজ নিজ ভোগ খিটাইয়। লইতে তৎপর হয়। আমাদের দেশের বর্তমান অবস্থার 

রোগের মুল বী্গাণ এইখানেই বহিয়াছে। আমাদের দেশে সাধারণের জীবনে যে 

নতিবোধ, নিষ্ঠ! প্রভৃতি একপময় ছিল তাছা ভাঙ্গিয়৷ নষ্ট হইয়াছে । সেই স্থানে 
আর কোনও স্কৃতন গ্রহণযোগ্য নীতিবোধ বা! নিষ্ঠা ইত্যাদির শিক্ষা আমাদের মনে স্থান 
পায়নাই। স্বত্ররাং কোনও বৃত্ভির চাপ আবিলে তাহাকে নৈর্যক্তিকভাষে বিচার 

করিয়া দেখিবার স্মথব। যমাজ জটীকনেব সহি ভাঙার সামঞ্ন রক্গা করিয়া চলিখাত্র 
ক্ষমতা আমাদের থাকে না। গ্যাস দিকে সমাজ ও রাহর শালনও দুর্বল হওয়ায় সমস্ত 

আরজ বাড়িয়া দিয়াছে। এই অবস্ধায। একদিকে সহাজ ও বাহক শি সুচু ভাঙে 
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প্রষোগ করা যেমন দরকার অন্তদিকে আমাদের শিক্ষা ব্যবস্থারও আমুল পরিবর্তন একাস্ত, 
দরকার। আমরা অ আ কখ শিখিয়াছি, হয়ত বা বড় বড় পণ্তডিতী কখাও বলিতে 

শিখিয়াছি কিন্তু জীৰন চালনার শিক্ষা আমাদের বডই কম। জীবন হইতে শিক্ষা 

লাভ করি না, অধীত বিদ্ভাকেও জীবনের সহিত মিলাইয়! লইতে শিখি না। ফলে 
অধীত ৰিগ্তা কেবল বাছিরের সাজ-পোধাকের মতই আমাদের বহির্বাস মাত্র হইয়া 

থাকে। জীবনকে তাহা স্পর্শ করিতে পারে না। আমাদের এই অপুষ্ট, দীন জীবনের 
গ্লানি তাই নানা দিকে ফুটিয়া উঠিয়াছে। শক্তি ও শিক্ষা এই ছুইয়ের উপযুক্ত 
প্রয়াস ভিন্ন এই অবস্থা হইতে উদ্ধার পাইবার আর পথ নাই। 

আমাদের ভোগলিপ্, মন ভোগ খু'জিবেই, ভোগ যিটাইতে সর্বদা সচেষ্টও 

থাকিৰে। কিন্তু সেই সঙ্গে যদি আমাদের বাস্তবজ্ঞান, নীতিবোধ ও আদর্শানুসরণ 

ইত্যাদি মানসিক দ্িকগুলিও সক্রিয়, সতেজ ও সুস্থ থাকে তবে এঁ ভোগলিগ্মা কখন, 
কিভাবে, কত পরিমাণে মিটাইতে পারা সম্ভব ও সঙ্গত এই বিচারও আমাদের 

মনই করিতে পান্রিবে। যাহাতে আমাদের মনের সেই শিক্ষা ও'শক্তি লাভ করা 

সম্ভব হইতে পারে তাহার উপায় উদ্ভাবন করিয়। সেই অনুসারে শিক্ষা ইত্যাদি 

পরিচালিত করিতে হুইবে। শিক্ষা বলিতে কেবল বিষ্ঞালয়ের শিক্ষ। বোঝায় 
না। শিশুর জম্ম হইতেই তাহার শিক্ষা শুরু হয়। সেই শিক্ষা যাহাতে উপযুক্ত 
হুইতে পারে সেদিকে বিশেষ দুটি না রাখিলে শুভ ফল লাভের আশ! কর! যায় না। 

দুঃখের বিষয় এইদিকে আমাদের দৃষ্টি প্রায় নাই বলিলেই চলে। শিক্ষা সম্বন্ধে অনেক 
কমিটি গঠিত হইয়াছে, বিস্তুত মতামতও অনেকে প্রকাশ করিয়াছেন। তাহার মুল্য 

কম নহে। নিজ নিজ ক্ষেত্রে তাহাও মুল্যবান তথ্য। সেগুলির প্রয়োগ গত ৩০ 

ৰংসরেও সম্ভব হইল না । বিদ্যালয়ের শিক্ষা লইয়া যে নকলনবিসদের ছিনিমিনি খেলা 
চলিতেছে তাহা ছুঃখকর। দেশের পক্ষে ইহার ক্ষতিকর রূপ অতি ম্পষ্ট। কিন্তু শৈশব 

হইতে শিক্ষার সে ভিত্তি স্থাপিত ন! হইলে পরের শিক্ষা্তলি তেমন করিয়া! দ্টভিত্তিক 

বলিষ্ঠতা পাইতে পারে না। সেই মুল শিক্ষার দিকে আজও আমাদের দৃষ্টি পডে নাই। 

ভারতের মত এত বড় দেশের পক্ষে এই শিক্ষাদান যে কত বড় ও জটিল বিষয় তাহা 
আমরা জানি। তরু ঘেমন করিয়াই হউক শুরু না করিলে, ক্ষেত্রে সময় মত বীজ বপন 
না করিলে, ফলের আশা কর! যায়কি? এই সহঙ্জ তথ্যগুলি বারেৰারে জনসাধারণের, 
বিশেষজ্ঞ ও রাই পুরোধাদের সন্থথে তুলিয়া ধরিবার প্রয়োজন আছে। যদি একসময় 
একজনেরও মনে কিছু সাড়া জাগায় তাহাতেও কিছু কাজ হুইবে। একদিন হয়ত একে 
একে অনেকের মনে এই চিত্ত স্থান পাইবে। আমরা সেই আশাতেই আমাদের সামান্য 
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শক্তি নিয়োগ করিতেছি । আমাদের কণম্বর ক্ষীণ হইলেও তাহা সত্য বলিয়াই, 

প্রবল। একদিন এই সত্য নিজ বলে প্রতিষ্িত হইবেই এই সম্বন্ধে আমরা নিশ্চিত । 

সেই শুভর্দিনকে আমর। বারে বারে আহ্বান জানাই । 

উঠ, জাগো, নিজেকে জানো, অপরকে জানাও, কর্ম কর, অন্যকে কর্ষে ভাকিয়। 

আন, ব্রতী হও, অপরকে বৃত কর। 



“তিত্ত' শ্মাসিক পত্জিকা। বাংল! সনের বৈশাখ, শ্রাবণ, কান্তিক ও মাঘ মাসে 

প্রকাশিত হয়। 

সম্পাদকের মনোনয়নের জন? প্রেরিত প্রবন্ধাদি কাগজের এক পৃষ্ঠায় ম্পষ্টাক্ষরে লিখিত 

হওয়া প্রয়োজন । 

সম্পাদক প্রয়োজন বোধ কৰিলে পন্বিবর্তন বা লংশোধন-্নংযোজনাদি করিতে অথব! 

ংশ-্বিশেধ বাদ দিতে পারেন। 

“চিত্তে” প্রকাশিত রচন! অনয পঞ্জিকায় ৰা পুস্তকাকারে প্রকাশ করিতে হইলে পুর্বান্ছে 
সম্পাদকের সম্মতি গ্রহণ প্রয়োজন । 

লেখকের দুই কপি পত্র্রিক। বিনামুল্যে দেওয়।৷ হয়, লেখকের অনুরোধ সাপেক্ষে 

তাহার প্রৰদ্ধের ২০ কপি অফ প্রিপ্টও দেওয়া হয়। 

বাৎসরিক গ্রাহক চাদ! ছয় টাকা। প্রতি সংখ্যার মুল্য দেড টাকা। গ্রাহকদের 

স্বতস্র ডভাকখরচ দিতে হয় না। বংনবের যে কোনও সময় গ্রাহক হওয়া যায়। 

--8)৯($-- 

“সম্পাদকীয় কার্যালয় 
১৪, পালিবাগান লেন 

কলিকাত।-৪ 

এই সংখ্যার মুলা দেড় টাকা 
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কার্তিক-পৌষ * ১৩৮২ 

সৃচীগতত 

বিদ্যালয়ে জীবন-বিজ্ঞানের পাঠাচী ও মনোবিজ'ন ঃ অমরেজ্দ্রনাথ বস্তু 

সশওতালী বিবাছ-পন্ধতির ও সমাজ-ব্যবস্থায় ত'র প্রভাব ঃ ধনপতি বাগ রর 

মানল অভীক্ষণ £ দীপালি বস্থ 

শিশু-সম্পকিত প্রবাদ-প্রবচন £ রমেশ দাশ 

ক্রয়েড-শিক্ষক ও বন্ধু (হ্যানস্ সাক্স) £ পুষ্পা মিশ্র 

খৈষণা £ ভর্ুপচঙ্জ। সিংহ ১. 

প্রাচ্য ও পাশ্চাত্তা মনোবিদ্যা বিষয়ক বিভিন্ন মতবাদের সহি 

জনসাধারণের পরিচয় করাইয়। দেওয়ার উদ্দেষ্তেই প্রধানতঃ এই পঞ্জিকা 

পথ্বিচালিত হয় । সথতরাং প্রবন্ধাদিতে প্রকাশিত মতামত লেখকের নিজন্ব | 
নিরধিশেধে তাহাকে লম্পাকীয় বক্তব্যক্ধপে বা ভাবতীয় মন:সমীক্ষা 

লমিতি অনুস্ত ধতাঁমতদ্ধপে গণ্য করা উচিত হইবে না। 



মানাবিদ্যাবিষয়ক ত্ৈমামিক গতিকা 

সম্পাদক 

শরুণচজ্জ সিংহ 
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গ শন নদ রি ০ 
খ রর 

ভারতীয় মনঃসম্রীক্ষা সগ্লিতি 
( আস্তর্জান্তিক মনঃসমীক্ষণ সংস্থ। কর্তৃক অনুমোদিত ) 

১৪, পািবাগান লেন, কলিকাত1-৯, ফোন $ ৩৫-৮৭৮৮ 

মন£সমীক্ষণ শিক্ষা ও শিক্ষান্তে মানপত্র প্রদানের ব্যবস্থা আছে। 
অনুসন্ধান করুন । 

এই দামতি কর্তক গরিচানিত__ 

ডাঃ গিরিজ্জরশেখর ক্লিনিক 
মানসিক রোগ চিকিৎসার জন্ত ১৪, নং পাশ্শিবাগান লেনে, রবিবার ভিন্ন 

সপ্তাহের অন্থদিন বেল! ১০ট1 ইইতে ২ট1 পধস্ত খোল। থাকে। 

সামান্ট হইলেও মানদিক রোগ অবহেল। করিলে পরিণাম 
বিশেষ ক্ষতিকর হইতে পারে। 

্ীক্ষণী 
৩৭, .সাউধ ওও গরার্ক, কন্পিকাতা-২৯ 

প্রতি শনিবার সন্ধ্যা ৬ট1 হইতে ৭ট! মনঃসমীক্ষার দৃষ্টিকোণ হইতে 

জীবনের নান বিষয় আলোচিত হয়। সকলেই 
যোগ দ্বিতে পারেন। . 

হা 



স্াওতানী বিবাহ পদ্ধতির গরিবর্তন ও সমাজ ব্যবস্থায় তার গ্রজাব 

(৩) 

ধনপতি বাগ * 

উপরোক্ত বিষয় বস্তর উপর যে ছুটি অধ্যায় আগেই “চিত”-র পূর্ববর্তী ছুটি লংখ্যায় 
প্রকাশিত হয়েছে তার প্রথমটিতে আমি সশাওতালদের এঁতিহ্গত বিবাহ প্রথ| ও দ্বিতীয্প- 

টিতে সমাজ-ম্বীকৃত হলেও মর্যাদার দিক থেকে সমাজে অধস্তন পর্যায়ের প্রথাগুলিকে মোটা. 
মৃটি ভাবে ভাগ করে বিবৃত করার চেষ্টা করেছি। এরি মধ্যে কিছু কিছু মস্তব্যও আমি 
করেছি বটে তৰে বক্তব্য বিশেষ কিছু রাখিনি। বর্তমান প্রবন্ধে কিছু কিছু নতুন উপাত্ের 
পরিপ্রেক্ষিতে আমার নিজন্ব বক্তব্য কিছু পেশ করার ইচ্ছা আছে। 

বর্তমান গ্রামীন সমাজ কর্তাদের প্রতি কিছু কটাক্ষও আমি করেছি। এন্সপ করেছি 

সেখানে, যেখানে তাদের সমাজ ছুনর্গতি ঘটেছে জেনেও তা! দর করতে বা ৰদ্ধ করতে 
অপারগ হয়ে ক্রমশ নিজের] সরে দাড়াচ্ছে এবং সেই স্থযোগে ছুনর্খতি সমাজের বুকে আরে! 

জেকে বসছে। রঃ 

সশাওতালদের মধ্যে বিবাহ ব্যাপারে, বিশেষ করে পান্্র-পাঞী নির্বাচনের ক্ষেত্রে পুঙজ- 
কন্তাদের ত্বাধীনতা যে সীওতাল সমাজে আজে! আছে তা মনোবিজ্ঞানের দিক থেকে সত্যিই 

খুব তাৎপর্যপূর্ণ; যা শিক্ষিত হিন্দ সমাজের মধ্যেও এককালে বিরল ছিল এৰং এখনে 
মুষ্টিমেয় হিন্দ গোষ্ঠির মধ্যে কার্ধতঃ যা দষ্ট হয়। কিন্তু এই স্বাধীনতার পিছনে যে পথ- 

নির্দেশনা ও নিয়ন্ত্রণ শক্তি কাঁজ করতে। সেদিকে লক্ষ্য না করে যদি ব্যক্তি-স্বাধীনতাটাকেই 

বড় করে দেখি তাহলে যে মস্ত বড় ভুল হবে সে ধারণ মনে হয় সাওতাল সমাজের 

নিয়ামকর! জানতেন। সেইজনুই নৈতিক ব্যাপারে একটু এদিক-ওদিক হলেই সমাজের 
বক্ত চক্ষু তাকে শালিয়ে দিত) তাতে শায়েস্তা না হলে তখন পৃরোদস্তর শাসনের ব্যবস্থা 
নেওয়া হুতো। গ্রাম পর্যায় থেকে শুক করে পরগন। পর্যায় পর্যস্ত যে শাদন ব্যবস্থা সচল 

ছিপ দরকার হলে তাকে কাজে লাগানো হোত। এই কাঠামোট! আজো আছে। 

আমার নির্বাচিত কর্মক্ষেত্র বাইরে সেট। হয়তো! আগের মত কার্ধকরীও থাকতে পারে, 

ক মনঃলমীক্ষক, বিশ্বভারতী বিশ্ববিষ্ঞালয়ের অধ্যাপক । 
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আমি তা সঠিক জানি না। তবে আমার কর্মক্ষেত্রের পৰিধির মধ্যে আগের দিনের দির্শনা 

ব? গিয়নত্রগ জার অবশ্থ। এতই শোচলীয় যে স্বাথি বলতে বাধা হয়েছি “এদের সমাজে 

কাঠামোটা আজ যেন ওদের এ বর্ধাবিধ্বস্ত হুমডি খেয়ে গড়া খড়ের চালটার মত ভেজে 

পড়তে চ।ইছে।” 

দ্বিতীয় অধ্যায়ে শ্রাম ও রামের বিয়ের ক্ষেতে মামি সমাজের ক্ষীয়মান শাসন বাবসা 

কিছুট! আভাল দিয়েছি। আধো দেব। 

শাসন ব্যবস্থার এপ দুর্দশার কারণ কি? কোন পথ দিয়ে সেই শক্তি এতে! মজবৃত 

স্বনির্ভরলীল পাপন যন্তরকে বিকল করছে, প্রায় অচল করে দিতে উদ্ধত হয়েছে? 

এ সম্বন্ধে বিভিন্ন ক্ষেযের পণ্ডিতর। ভিন্ন-ভিন্ন মত ব্যক্ত করেছেন বা করবেন । তাদের 

মধ্যে সর্বজনন্বীকূত একটি মত হচ্ছে, এই জাতির স্ত্রী-পুকষ নিধিশেষে উপার্জন করার 
ক্ষমতা । একটি অপোগণ্ড শিশুও পেটের ভাতের জন্ব তার মা-লাবার উপর সর্বতোভাবে 

নির্ভর না করলে৪ পারে। কারে! ঘরে “বাগালি* করলে আট-দশ বছরের একটি ছেলে 

বা মেয়ের ভ্াত-কাপড়ের ব্যবস্থা হয়ে যায়। এই অর্থনৈতিক মুক্তিকে অস্বীকার করা 
ভগ হবে। এটা সশওতাল লমাজের সর্ব স্তরে ছড়িয়ে বয়েছে। যে-সব সশগতাল কোন 

শহর বা কল-কারখানার কাছাকাছি বয়েছে সেই সৰ গ্রামগুলিতে এদের কায়িক পরিঅসের 

চাছিদ1 এতে। বেশী যে, যদি কেউ কাজের ভাল-মন্দ,বিচাব না করে শুধু অর্থের পরিবর্তে 

যে কোন কাজ করতে বাজি থাকে তাহলে কাজের অভাৰ প্রায় হয় না। ক্কচিৎ-কখনে। 

অভাব ছলে আজকাল সরকারি উদ্ভোগে কাজের যোগান দেওয়। হয়ে থাকে । শহর বলতে 

মহকুমা থেকে ছোট শহরের কথাই বলছি। কল-কারখান৷ বলতে ছুর্গাপৃর, আমানসোলের 
কথ। বলছি না, সেখনে তো কাজের সুযোগ আছেই। আমার দেখা এই বোলপুর 

সহরের ধারে-কাছেই কতো! কগ-ধানকল, তেল-কল, কোল!-কল ইত্যাদি বু রকমের 

কাছের ক্ষেত রয়েছে । এছাড়াখ বাবৃদের বাডীতে ৰাডীর “বি'-দের একটা অংশ দখল 
করে বেখেছে উঠতি বয়সের মশাওতভালী মেয়ের /। এদের সংখ্যা অন্থপাতে দিন-দিন 

বাড়ডে। তপশিলী জাতির হিম্ৃ :মেয়েদের তুঙ্গনায় অনেকেই এই স্বপ্নবাক সশগতাল 
মেয়েদের বেশী পছদা করছেন আজকাল | অর্থনীতিবিদ্দের মধ্যে কেউ যদি এই দিকট। 

নিয়ে গবেষণ? করে থাকেন তাহলে তার কাছ থেকে জার] আরে! অনেক জোরালে হৃক্কি 
হ্য়তে! পেতে পায়ি। আমার*্বকবোর পরিপূরক যুক্তি হিসাবে সাধারগভাবে এইটুকুই 
বগতে চাই যে, ছোট থেকেইপর্াক্কি স্থাধীরপ্কার শিক্ষা খ্বজানে ছেলে-মেয়েরা পেয়ে 

খাকে কার্যকরভাবে । 
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তারপর আসে তাথের ব্যক্তি-স্বাধীনতা, পরস্পরের সি নির্বধাচলের ব্যাপারে । ৬ 
সন্থন্ধে আমি এদের বিবাহ নন্বদ্ধে যে ছুটি প্রনন্ধেত্র কথা আগেই উল্লেখ করেছি, তা থেকে 
শ$ঠকের মনে হয়তো! একটা মিশ্র মনোভাবের স্থি হয়ে থাকতে পাবে। এই প্রবন্ধে 

প্রনজররমে আরে। যেসৰ আস্ুলজিক বিষদ্বে উ্পখ করবে! ত1 থেকে এ বাপাযে ভাল-মন্ছ 

বিচারটি ছ্াবে স্পষ্ট হবে জাশ! করি। 

এমন অনেক জিনিষ সংসারে আছে যেগুপি সাারণভাবে দেখলে আমরা ষে 

চিত্রটা পাই সেইটাই আবার ৰিশেধভাবে অনুধাবন করলে অনেক লময় ভিন্ন চিত্র চোখের 

সামনে ভেসে ওঠে, বা মনে নতুন ভাবের স্থবী করে। এরূপ হওয়ায় কারণ দেখাতে 
থিয়ে অনেক সময় বলা হয়, সকলের চোখ সমান লয়, যন ততো নয়ই। (কথ! 

মেনে নিলেও জিজ্ঞাসার উত্তরের মধো অসম্পুর্ণতা থেকেই যায় | কারণ এ রুজির 
সবার! একই লোক যখন একই বিষিয়ে বিভিন্ন সময়ে বা পরিস্থিতিতে ভিন্ন মত ব্যক্ত 

কেন তার কারণ কি হতে পারে, তায় উত্তর পাওয়াযায় না। অথচ এরপ ঘটন। 

ঘটে থাকে । এই ভাব পরিবর্তনের পিছনে থাঁকে পরিদ্ষ্ট বাক্তির দচল মানপিকতা, 

ব্ক্ি-সংগঠিত পরিবেশের ভেগ্ততা এবং সবচেয়ে বেশী করে থাকে ত্রষ্টার নিজন্য 

মানসিকতা যা বস্তসংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রের চেয়ে বাক্তিসংঙ্গিই ক্ষেত্র দ্বার] গ্রভাবিত হয় সবচেয়ে নেশী। 

এ আলোচন! আপাততঃ থাক। আমার বক্তব্য যখন কেবল মুক্তির ছারা সত্যকে 

প্রতিষ্ঠ। কর! নয়, ঘটনার পরিপ্রেন্সিতে ব্যক্তির ও সমাজের আচরণের পরিবর্তনের কারণ 

কি কি হতে পারে সেইগুলোকে দেখার চেষ্ট1! কর! তখন শুধু মুক্তির হার! তব আলোচনায় 

কোন লাভ নেই। 

মশাওতালী বিৰাহ সম্বন্ধে এই তৃতীয় প্রবন্ধের আলোচা বিষয় ছোল স্ত্রী-পুরুষের 
অলামাঞজিক যৌন-সম্পর্ক ও তার গতি-প্রকৃতি বোঝার চেষ্টা । এই প্রসঙ্গে আমার 
লেখ! “মালেখ্য”'* পুস্তকের কথা উল্লেখ করছি। মেখানে আমর! দেখেছি গ্রামের 
মধ্যে সংসারে বাস করে শহরে গিয়ে বেশ্টাবুত্তি করে এরূপ একটি মাআ বাকি, যাকে 

তার সমাজ প্রশ্রয় দিয়েছে। আজ সে মুতা, কিন্তু ১৯৫৮ সালা থেকে ১৯৭৪ সাল 

পর্যন্ত সে সমাজের বুকে বসে এরূপ অসামাজিক কাজ করে গেছে। তখন এই 
তঙ্জাটের আর কোন গ্রামে এমনটি ছিল না। গোপনে এরপ কান্ধ আর কেউ 

করতো! না সেকথ! বলব না। তবে প্রকাণ্তডে “গালাপ”ই একমাজ ব্যক্তি ফে 

* “ত্বলেখা”-_ শ্রীধনণতি নাগ । কম্পাল গ্রকাশন, কঙ্গিকা!। 
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একদিন ধরে নিজের পথেই চলে গেছে, তার সমাজ তাকে নিবৃত্ত করতে পায়েনি 

বা তাকে গ্রাম ত্যাগ করতে বাঁধা করতেও পারেলি। এর ফল যে ভাল হয়নি তা আজকে 

এই গ্রাম ছাড়াও অন্যান্য গ্রামের খবর নিলেই জানা বায়। গোলাপ ছিল অত্যান্ত 

নিষ্ঠাবতী বধৃ। তার চরিকে এই পরিবর্তন এসেছিল স্বামী তাকে ত্যাগ করার পন়্। 
তখন থেকেই আমার ছি ছিল “ছাড়ুই'” সশাওতালী মেয়েদের গতিবিধির দিকে । 
এর! যে একদিন তাদের সমাজে ভাঙনের ঢেউ তুলৰে সে আশংকা আমার ছিল। 
“*আলেখা” তে সে সম্বন্ধে আচ আমি দিয়েছিপাম। আজ তা সত্যি হয়েছে। তখন 

থেকে এই এক কুড়ি বছরের মধ্যেই দেখেছি সাওহালী মেয়ের! বেশ্ঠাবৃত্তি করতে 

ধল বেঁধে সেজে-গুজে দিনের আলো মৃছে যেতে না যেতেই শাস্তিনিকেতনের বুকের 
উপর দিয়েই বোলপুব অভিমুখে চলেছে, আবার রাজ্রিশেষে দিনের নতুন আলোয় সেই 

াস্তা মাড়িয়ে তাদের দিনের আস্তানায় ফিরে যাচ্ছে। দিনের পর দিন এই ঘটন! 
চোখের সামনে ঘটেছে । আজ এ-ঘটন! লুকিয়ে ঘটে না; অথচ অনেকের কাছেই 

অজানা । এরা আমাদের সমাজে যে ঢেউ তুলেছে 'তার বিহিত না করতে পারলে 

সেখানেও ভাঙন ধরাতে পারে ত। আমাদের সমাজ জেনেও জানেনি, দেখেও দেখেনি। 

আনি না আগ্ও তার! দেখে কি না, জানে কিনা। 

একট। সত্যি কথ! জেনে বাখ| দরকার, অসম্বত যৌন-শক্তি চাক্ষুষ আগুনের থেকেও 
শক্তিশালী । ঘবে আগুন ধরলে চোখে পড়ে, তৎক্ষণাৎ তার প্রতিকার একট হয়; কিন্ত 

বেপরোয়! কাম-্শক্তি আগুণ ধরায় মানুষের মনে, যা চোথে দেখ! যায় না, কিন্ত ধীরে- 

ধীরে সমাজকে ভেতর থেকে খেয়ে ফেলে। আজকে এইরূপ সশওতালী মেয়ের দল 

আমাদের সমাজে কোথায় কতট! আগুন জেলে চলেছে সে সম্বন্ধে খোজ খবর রাখা এবং 

দে আগুন নেভানোর ব্যবস্থ( কি সমাজের কর্তব্য নয়? শুধু কিপুলিশের হেফাজতে দিফে 

দিলেই কর্তবোর শেষ হোল ? ্ 

এট। তো৷ গেল আমাদের দিকের সমস্যা, এজন্য আসলে আমার এই প্রবন্ধের 
অবতারণা নয় | আমার দ্রষ্টব্য হচ্ছে স1ওতাল সমাজটা এ নিয়ে কি ভাবছে, আদে 
কিছু ভাবছে কিনা; যদি ভাবে, শুধু ভাবহেই না! কিছু করছেও, যাতে এর প্রতি. 

বিধান কিছু কর! যায়? না আগের মতই সামগ্রিক উত্তেঞনা দেখিয়ে তাবপর একটু 
বেশী করে ছাড়িয়া খেয়ে পরের দিন থেকে আবার যেমন চলছিল তেমনিই গড্ডালিকা 
শ্রোতে গ। ভালিয়ে চলেছে; সেইটাই বিশেষ করে দেখা | দেখ! যাক, এবাকে 
সেখানে কি ঘটছে । « গোপাল” মবে বেঁচেছে, কিন্ত যে বিষ সে ছড়িয়ে গেছে 



সশাওতালী বিবাহ পদ্ধতির পরিবর্তন ও সমাজ ব্যবস্থায় তার প্রভাব & 

জা কি লাগতাল লষাজের নৈতিক চবিজ্সের অধোগতিকে তরান্বিত করেনি? কৰেছে 
নিশ্চয়ই। 

এখানে একটা প্রশ্ন উঠতে পাবে যে এজনা শুধু গোলাপকেই দায়ী করছি কেন? আর 

সকলেই কি সতী-সাধবী ছিল? | 

ঠিক কথা, আরে! অনেকেই তখনকার দিনেই পরপৃরুষকে সঙ্গে দিতো । এই লময়ের 

দিকু-বাবুর নিম্ন শ্রেণীর হিন্দু সত্রীলোকদে+ দিক থেকে সীঁওতাল যুবতীদের দিকে নজন্ব 
দিয়েছে। এবং যেখানেই তাদের নজর পড়েছে ছলে-্বলৈ-কৌশলে তাঁরা নিজেদের 
ইচ্ছাকে চরিতার্থ করার পথ করে নিয়েছে । কিন্তু আমি বিশেষ করে যে জনা “গোলাপ” 
ও তার সমাজকে দায়ী করছি তা হোল, “গোলাপ” তার সমাজের বুকে বসে 

নিত্য-টনমিত্তিক এই অ-নৈতিক কাজ প্রকাশ্যে করে গেছে তার শেষ জীবনটার শেষ পর্যস্ত। 

বলা যায় সমাজের অস্থশাসনকে সে প্রতিদ্বন্বিতায় আহ্বান করেছে, সমাজকে বৃদ্ধা 

দেখিয়ে অসামাজিক কাজ করে গেছে। এইখানেই আমি সম্নাজকে এবং গোলাপফে 

একসজেই দোষী মনে করেছি । আমার বিশ্বাস আমি ভুল করিনি। সমান্বকে আঙ্গি 

দোধী করেছি এই জন্য যে, সে সাহস করেনি গোলাপের শান্তিবিধান করতে । অর্থাৎ 

লমাজে ম[তব্বরদের ঘরোয়। (গুপ্ত) দূর্বলতাগুলে! গোলাপ ভাল করেই জানতো, তার বর্ষের 

লমালে'চন! করলে সে যে-জাতের মেয়ে তাতে সে চুপকরে, মুখ বৃজে সহ করতে। না, মাত- 

ব্বরদের ঘরোয়। কেচ্ছর পুটুলি এলিয়ে ধরতে! সমাজের সকলের সামনে । অতএব তাকে 

প্রশ্রয় ন৷ দিয়ে উপায় ছিল না। এই ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে আমার প্রকল্প ছিল যে সশওতাল 

সমাজে ঘৃণ ধরতে স্তরু করেছে, এর অবশ্থন্ভাবী কুফল হোল সমাজ-চরিত্ের অৰনতি, এবং 
এর থেকেই আসবে এই আদিম জাতির নিজছ্ছ প্রশাসনিক ব্যবস্থার মধ্যে ভাঙন। ফলে 

আজকের সমাজ যেমন “গোলাপ”কে ভালিয়ে দিয়েছে তার সাংসারিক নোঙর ভেজে, 

সশওতাল সমাজ-ও একদিন গোলাপের মত মেয়েদের হার! লাঞ্চিত হবে। তারপর কি 

হবে তা আমার ধারণায় তখন আসেনি । এখন চেষ্ট। করলে হয়তো কিছুট। ধারণা 

করা যায়। 

যে লব পাঠক আলেখ্য পড়েননি, তাদের সুবিধার জন্য খুব অল্প কথায় গোলাপের 

বিচির চরিত্রে কাহিনীটি বলার চেষ্টা করছি 

“গোলাপ তার শ্বামী ও তাদের তিন-চার বছরের এক পৃ নিয়ে নিজেদের কুড়ে ঘরে 
কষ্টের ভাত স্থখ করে খেয়ে দিনাতিপাত করতে! | বড় ননদের সঙ্গে সে দিন মন্তুরি করতে 



৯৬ চিত্ত £ প্রথম সখা ১৩৮৩ 

বেত। ননদের অবৈধ কাম-সম্পর্ক ছিল যেখানে ওয়! দুজনেই কাজ করতো সেখানের 

জনৈক দিকু বাবৃর সঙ্গে। গোলাপের বয়স ননদের বয়স থেকে অনেক কম এবং তুলনায় সে 
ননদের থেকে দেখতে স্ত্রী ছিল। দিকু বাবুদের নজর ননদ্বকে ছেড়ে গোলাপের উপর 
পড়ল। ননদ দালালি শুরু করে, কিন্ত গোলাপ কিছুতেই "খারাপ" কাজ করতে রাজি হয় 

মা; ছিঃ ছিং বলে ননদকে ধিক্কার দেয়। এই থেকেই দুজনের মধ্যে সম্পর্ক খাবাপ হয়। 

এর ফলে ওদের আলাদা কুণ্ড়ে বাধতে হয়। গোলাপ তার স্বামীকে অকপটে সব কথা 

বলে। স্বামী-ভাগ্য গোলাপের ভালই ছিল। কিন্তু ননদিনী কাল-নাগিনী হয়ে তার 
সারে বিষ ঢেলে দেয়। ননদিনী ছোট ভাইয়ের মনে সন্দেহের আগুন ধরিয়ে তাকে, 

ভাজের কাছ থেকে সরিয়ে নেয়। গোলাপ শেষ পর্যন্ত বাধ্য হয়ে তার বাপ-মায়ের, গে 
চলে যায়। সেখানে তাদের আশ্রয়ে থেকে সংপথে জীৰিকা-অর্জনের চেষ্টা অনেকদিন্ 

ধরেই সে করেছে। কিন্ত, কালক্রমে নানা ঘাত-প্রত্তিঘাতে গোলাপের জীবন জর্জরিত 

হতে থাকে । অবশেষে তার অভিজ্ঞ! ননদিনী তাকে অনেকদিন আগেই+ষে পথে চালিত 
করতে চেয়েছিল শেষ পর্যন্ত, খুব সম্ভবতঃ তার গর্ভধারিনীর পথ নির্দেশেই, সেই সহজ পথ 
গোলাপ বেছে নেয় তার পেট এবং মন ভাবার উপায় ছিসাৰে। পেট তার ভরতে, 

কিন্ত মন তার কোন দিনই ভবেনি। মৃত্যুর কোলে আশ্রয় নিয়ে সে তার সব জালার 
হাত থেকে নিস্তার পেল। 

এই হোল সংক্ষেপে গোলাপের কাহিনী । 

গোলাপের স্বশ্তরবাভীর গ্রাম ছিল আমাদের খুব কাছেই। গোলাপের মায়ের ঘর" 

'তার স্বামীর ঘর থেকে কিঞ্দিধিক এক মাইল দ্ুরে। যেখান থকে আরো এক মাইল 
সবের গ্রামের তদানিস্তন একটি ঘটনাও কথা এবার বলি। ৭... 

এই গ্রামের একটি হুলতী তার অক্ষমনীয় যৌনসম্পর্কের জন্য সমাজ তার পিতাকে 
জরিমানা করে। কিন্ত এতে এ মেয়েকে অসামাজিক কাজ করা থেকে নিরন্ত করা 
যায়নি। এঁমেয়ে একদিন ধরা পডল। সমাজ তার বিচার ,করুল। সর্বসম্মতিক্রমে 
সাব্যস্ত ছোল যে এ মেয়েকে আর' গ্রামে রাখ! চলৰে না। অর্থাৎ বাবা-মার প্রতি নির্দেশ 

হোল মেয়েকে ত্যাগ করার । তাই ছোল। এইটাই সাওতালী শাসনশ্ব্যবস্থায় নিয়ম। 

কিন্তু মেয়ে যাঘে কোথায় 1 দিকু*বার্ তো. তাকে নিয়ে ঘরে তুলবে না, নতুন. ঘরও বাধবে 
না। পড়ল সে তখন মৃক্কিলে। কয়েকদিন কোনও রকমে কাজের। সঙ্গে একটা আস্তানা 
যোগাড়ের চেষ্টায় খুব ঘোরাঘুরি করল। এই সময়ে আমার সঙ্গেও তার মোলাকাত হয়। 

তাকে পৃনর্বাপিত করার চেষ্ঠা তার্কে কেন করে উভয় পক্ষের লঙ্জগে যৌগাখোগ হয় 

আমার । কৌন পঙ্গেইপহায়তার পরিচয় দেয়সি তার পমশ্তয়ি সর্মধানে। 7 ২ 
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লাওতালী মেয়ে অবস্থা! বুঝে নিজের চেষ্টায় যা পারলো! করলে! । অসৎপথেব সঙ্গী 

স্বুটতে তায দেরী হোল না। নতুন জুটির সঙ্গে এই এলাকা ত্যাগ করে সে নিরুদ্দেশ 
ছোল। অনা ত্যন্তরে শুনলাম সে তখন গুস্কারাতে ঘর বেধেছে। 

কয়েক মাস পরে শুধু যেয্লেটিকে এই অঞ্চলে আবার দেখা গেল। এখানেই সে 
একটী উডিয়! মিপ্ীর সঙ্গে ভূটে বোলপুর স্ছরের উপকণ্ঠে দ্বিনীয়বার ঘর বাধল। অনেক 
দিন পরে আমার কৌতুহল মেটাবার জনা এবং সরেজমিনে চাক্ষুষ করার জন্য যেদিন তার 

ৰাডী গিয়ে উপস্থিত হয়েছিলাম সেদিন দেখলাম “ার কোলে একটি ছোট্ুশ্শি। সেমা 
হয়েছে। লজ্জায় অধোবদনা মা-কে কথা বলাতে বেশী কষ্ট করতে হধনি। সে এখন 

স্বখী, সে কথা বলতে দ্বিধা করেনি । মিস্ত্রী বয়সে তার থেকে অনেক বড হলেও লোকটা 

ভাল, সেকথা অকুঠে সে শ্বীকার করেছে। তার মা-ও যাতায়াতের পথে তাদের খোজ 

নিয়ে যাঁয়। 

এই যেষাত্্র এক মাইল দরের ছুটি গ্রামের মধ্যে তু”টি ঘটনা, ৰিচার করলে ছু*টি 
সমাজ চিত্রের আলেখ্য স্পষ্ট করে বলে দেয় দুটোর মধ্যে কত তফাৎ। কিন্তু তফাৎট? 

মূলতঃ কোথায়? দুরের গ্রামটির পক্ষে একটি অশালীন মেয়েকে বলার সাহস ছিল যে, সে 

যে অন্যায় করেছে তা থেকে নিবুন্ত না হলে তাদের গ্রামে তার স্থান হবে না; কাছেব 

গ্রামটির পক্ষে এরূপ কঠিন শাস্সির বিধান দেওয়ার সাহস ছিলনা, কারণ গোলাপ তার মা- 

বাবার, বিশেষ করে মায়ের প্রশ্রয় পেয়েছিল, এবং সমাজে অন্য সংসারেও যে অবৈধ 
কামের চোরাচালান চলতো! সেকথা সে জানতো! । প্রথমে সেতার মায়ের কাছে শুনেছে 

এৰং পরে সে নিজের চক্ষে দেখেছে । তাই সে যখন নেষ্টাবৃত্তিকে তার পেশ! কবে 

নিয়েছিল তখন তাঁকে শাসন করতে গেলে অন্য নৰ বাড়ীর সমস্ত মেয়ের গোপন কাহিনী 

ফ।স কষে দেবে বলে শাসিয়েছে। শুধু মিথা। ভয় দেখানে। নয়, দরকার হলে সে ত৷ প্রকাশ 

করতে পারতো সে পরিচয় সে দিয়েছে। 

তাহলে কি বলা চলে না যে, সমাঞ্জের শাসন-ব্যবস্থার হূর্বলতাঁর পিছনে রয়েছে 

শাসক খোঠির কিছু লোকের পারিবারিক জীবনে অবৈধ কাম-জনিত ক্রিয়াকলাপের প্রশ্রয় 
যা! ন্ধাকি গোপন্বতার পর্দা! ভেদ করে গ্রামীন সম্নাজের কাছে জানাজানি হয়েছে, তনে 

সম্ভবতঃ, গ্রামের বাইরে ধরা-ছোয়ার গত অবস্থায় পৌঁছোয়নি। গোলাপ সমাজকে 

শামিয়েছেজ ; তখন গ্রামের শাসকগোর্ডি বাধ্য হয়ে গোলাপকে রেহ।ই দিয়েছে। কিন্ত 

ত1/ক,পঃগল রাবিয়ে, তার অবৈধ কাজকর্মরে বাতিক্রম বলে জাহির করেছে। 



৮ চিত্ত : প্রথম সংখ্যা! ১৩৮৩ 

উপরেক্ত ঘটন। ছুটি ঘটেছিল এখন থেকে প্রায় বছর আঠারে! জাগে! এই 

কয়েক বছরে সশগুতাল লমাঙ্গে অসামাঙ্গিক কাঁজ-কর্শ, বিশেষ কনে আবধ কামের ফে 

বন্ত। বয়ে গেছে তার বোগনাষচ! দেৰার ইচ্ছ। আমার নেই, তবে ছালফিল ছু'এক 

বছরের মধ্যে ঘটেছে এমন ছু*চারটি ঘটনা আপনাদের জানাবার ইচ্ছা আছে। যাতে 

নাকি বিশেষ করে সমাঞ্জ-বিজ্ঞানীদের পক্ষে মধ্যেকার সময়ের গতি-প্রকৃতি সম্বন্ধে 

একটা মোটামুটি ধারণা করে নেওয়ার পক্ষে সহজ হয়। এইসব ঘটন। বলার আগে 
সশগতালী চিন্তাধারার মধ্যে যৌন-বোধট] কিন্ধপ ভাৰে ব্যক্তি-বিশেষের ক্ষেত্রে এবং 

লমাজের চক্ষে কারজজ করে, সে স্ঘখ্ে একটু বল! দরকার । বিষয়টা আমাদের কাছে, 

হিন্দু লমাজের উপরের স্তরে (সর্বোচ্চ নয়), বলা যায় মধ্যবিত্ত সমাজে কাছে যতটা! 
ম্পর্শপ্রবণ, সপাওতালদের কাছে তা নয়। এই বিষয়ে আমার দ্বিতীয় প্রবন্ধে খানিকটা 

আভান দিয়েছি ওদের বঙ্গণগীল প্রথ। ছাড়া অন্থান্ত প্রথায় বিবাছ উপলক্ষ্যে টি 

নির্বাচনের ব্যাপারে । 

এই ব্যাপারে একটি কথ৷ ৰলে রাখি ওদের ছেলেদের ব্যাপারে সশাওতাল মেয়ে 

ছাড়া অণ্ত জাতির মেয়েদের সঙ্গে যেলামেশার সম্ভার) নেই ৰল্লেই হয়? কিন্ত 

মশাওতালী মেয়েদের বেলায় নিজ জাতি ছাড়া চতুপার্স্থ অন্তান্ত সমাজে বিস্তৃত। এই 
ৰিস্ততি নশাওতাল লমাজ পছন্দ করে না, আপত্তি করে এবং এয়ন ঘটন1 ঘটলে এক 

দু'বার জরিমানা করে এবং তাতে ও না সামলে নিলে সমাজ থেকে বহিষ্কার করে। 

এইটাই নিয়ম। কিন্তু একটি যুবতী মেয়ে যদি তার উঠতি বয়স থেকে তার যৌন- 

জুটি ঠিক্গ করে নেয় এবং সেট! যদি মেয়ের জ্ব-ঘরের হয় অর্থাৎ সমাজ-চল হয় তাহলে 

ববৃতির অভিভাবকরা! তাকে বাধা দেয় না, জানতে পারলেও। এমনকি তাদের 
দৈহিক মিলন ঘটেছে সেকথা জানতে পারলে হয়তো! ম! মেয়েকে একটু সাবধান করে 

দেয় কিন্ত জোর করে নিবৃত্ত করার চেষ্টা করে না। এই মেয়ে যদি আইবুড়ে হয় 

তাছলে সে নিজেই দাবধানে চলে , অন্ততঃ আঠারো-কুডি বছর বয়স পর্যস্ত এদের 

প্রেমের কাহিনী জান। গেলেও সঙ্গমের প্রকাশ্ঠ খবর পাওয়া বায় না। যদি চিৎ 
এয়ূপ মেয়ে অবৈধ কাম-ক্রিয়াজনিত অস্তঃসত্বা হয় তাহলে মুক্ত করার ব্যবস্থ| সমাজে 
বসেই হয়ে থাকে, সাধারণতঃ মেকথ! বাইরে কাউকে গ্রামের লোক জানায় না। 
কুড়ি থেকে তিরিশ এই বয়সের মেয়েরাই আইবৃডে মেয়ের থেকে ছাড়ুই মেয়েদের 

অবৈধ যৌন সম্পর্কের ঘটনা প্রায়ই ঘটতে দেখ! যায়। সশওঙাল পৃর্ুষর] স্ত্রী- 
পৃজ-কল্ত। নিয়ে ঘর করছে নিজ গ্রায়ে, আবার অন্ত গ্রাষে আর এক লংসারের মেয়ের 
সঙ্গে রাজিবাস করে আসছে এমন ঘটনাও ওদের সমাজে চলে। তাদেত এই উপর 
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মিলনে একই পুকষের ছু'জায়গায় ছুটে! সংসার চলছে এমন হষ্টাস্তও আছে। এই 

ভিন্ গায়ের বৌ-কে নিজের সংসারে এনে সামরিকভাবে বাখার ঘটনাও আমামেন 
জানা। এতে সমাজ একটি কথাও বলে না, কোন আপত্তি জানায় না। ওরা; 
বঙ্ধরে একটাকে তো! পুকুষ বিয়ে করেছে, দ্বিভীয়াকে তো৷ আর বিয়ে করেনি, তাকে 
খরেখেছে'। এতে যদি এ মেয়ের সম্মতি থাকে আর তার অভিভাবক এবং সমান 
যদি আপত্তি না করে তবে আমাদের আপত্তি হবে কেন? 

“ওকে রেখেছে “ওর সঙ্গে থাকছে এই ছুটি বাক্যাংশ খুবই তাৎপর্যপূর্ণ 
কোনও এক হুবকের কোন একটি হৃবতীকে পছন্দ হোল। দুঞ্জনের মধ্যে কথাবার্তা 

হোল, বোঝাপড়া হোল। বিচার-বিপেচনা করে যদি হববতীটি এ হুনকের সঙ্গে থাকতে 
বাজি হয় তাহলে আর কারো অনুমতি নেবার দরকার করে না। এমনকি দুজনেই 

যদি আইবুড়ে৷ হয় তাহলেও না। কোন অনুষ্ঠান না করেই তার! ছুজনে ঘর বাধতে 

পারে। এরূপ ঘটন! আজক।লকার নয়। এই নিয়ম এদের সমাজে বহুদিন থেকে 

চলে আসছে। 

এই প্রসঙ্গে একট! ঘটন।র কথ! উল্লেখ করছি। এখন থেকে প্রায় বিশ বছর আগে 

এখানের একটি গায়ে গিয়ে শুনলাম সেদিন এমন একজন লোকের বিয়ে হবে যাঁর বয়স 
চল্লিশের কাছাকাছি । আমি শুনে তো হতভম্ব! কারণ এ ব্যক্তির এক ছেলের 

বয়স কুডি-বাইশ হবে। এ ছেলেকে আমি চিনি এবং শীত্রই তার বিয়ে হবে, 

এমন আভাসও পেয়েছি। তৰেকি ব্যাপার? 

ব্যাপারট] হচ্ছে, সেদিনের এ ৰিবাহযোগ্য ছেলের ৰাব1! তার মাকে রেখেছিল" । 

কোন বিবাহ-শনুষ্ঠন তখন তারা করেনি । এতো দিন সমাজে থেকেই তার! স্থখে- 

ত্বাচছনো ঘর*মংসার করেছে। আজ ছেলের বিয়ের ব্যবস্থা যখন হতে চলেছে তখন 

গুদের সামাজিক নিয়ম অন্যায়শী আগে বাপ-মার বিয়ে হতে ছবে, নইলে ছেলের 

বিবাছাহুষ্ঠঠন হতে পারবে না। তাই বাপ-মার বিয়ের ব্যবস্থা । 

এই প্রসঙ্গে একটি কথা পূনরায় স্মরণ করিয়ে দিতে চাই। সাঁওতাল-সমাজ 
নিজেদের ছেলে-মেয়েদের মধ্যে মেলামেশায় ব্যক্তি-স্বাধীনতাকে যথেষ্ট প্রশ্রয় দিলেও 

সশওতাল-সমাজের বাইরে অন্য পুরুষের সঙ্গে তাদের মেয়েদের মেলামেশার প্রতি তীক্ষু 

দুটি রাখে । তাদের ষসাজের মেয়ের! কি হিন্দ কি মুসলমান, কোন পুরুষের সঙ্গে 

মেলামেশা করলে তা বরদাস্ত করে না; যৌন সম্পর্কহলে তো নয়ই। কিন্তু এত 
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কড়াকড়ি সত্বেও ভিনজাতির পৃরুষের সঙ্গে মেশামেশি কর! থেকে নিজেদের মেয়েদের 

আয়ত্বে রাখতে পারছে না। ইদানীং আইবৃভো মেয়েরাও এই পথে এগিয়ে আদতে 

সরু করেছে। গোপনে এইলব মেয়েরা বিশেষ করে ছাড়ুই মেয়ের। ভিন্ঙজাতির 

পুরুষদের দেহ দান করে উপরি রোজগারের পথে বিন-দিন এগিয়েই চলেছে । মাঝে” 

মাঝে কোন-কোন গ্রামীন*নম়াজ এদের বিচারের ভাক দিচ্ছে বটে কিন্তু খুৰ বেশী 

স্বফল ফলছে না। লোকসানট। ছুদিকেই ঘটছে। 

যেমন বিচারে মেয়েটি দোষী সাব্ন্ত হলে তাকে গ্রাম থেকে বহিষ্কারের আদেশ 

সমাজ দিচ্ছে) অভিভাবক মেয়েকে হারাচ্ছে। সেই মেয়ে গিয়ে ভিড়ছে শহরে বা শহরের 

উপকঠের পেশাদারী দেহ-ব্যবসায়ীদের সজে। এ সন্বস্থে আঁমি আগেই উল্লেখ করেছি। 

এই নিয়ে একট! গ্রাম ছু'ভাগে ভাগ হয়ে যেতেও দেখেছি। এক দল এরূপ মেয়েদের 

পশ্রয় দিচ্ছে। এতে এদের নগদ লাভ কিছু টাকা মাঝে-মাঝে মেগ্পের দৌলতে 

ঘরে আসছে। অন্য দল নিজেদের সমাজের নৈতিক দ্িকট। বজায় রাখার জন্ত অন্য দলের 

সঙ্গে মেপামেশার ক্ষেত্রুকে সঙ্কুচিত করে নিচ্ছে। আমাদের ধারে-কাছে এমন গ্রাম 

আজ হয়েছে যেখানের মেয়েরা যথেষ্ট বড হয়েছে, বিবাহের বয়ল উত্তীর্ণ হয়ে গেছে কিন্ত 

তাদের বর জ্টছে না। কেননা, এই গ্রামের এতশে দুর্ণাম রটেছে যে, বয়স্থা। মেয়ে 

মানেই তারা নষ্ট, বাবুদের ছার পুষ্ট । ভিন্ গায়ের ছেলের তদের নিতে চায় না।% 

এরূপ একটি গ্রামের খেশজ নিয়ে জেনেছি যে, অনধিক ছু'শো জনসংখ্যার এঁ 

গ্রামে আটটি ছাড়ুই মেখে আছে। এদের সনগ্রলই অবশ্য মার্কামার। ভ্রষ্টা নয়, তৰে 

অদ্ততঃপক্ষে চারটি তো বটেই। অন্থ গুলি সাঙা করতে চাষ, কিন্তু তাদের বর ভুটছে না। 

সমাঁজকর্মরা মনে করেন, সৎ ভাবে যদ্দি তাদের ভাত-কাপডের বন্দোবস্ত করানে! 

যায় তাহলে হয়তো এদের বাঁচানো যেতে পারে। কিন্তু এরূপ ভাঙা বাধ ভর]ট করা 

অতি দুরূহ ব্যাপার তার জন্ত পূর্ণ প্রস্ততি না থাকলে হয়তো আবে অঘটন ঘটতে 

পারে। 

এরই কাছাকাছি আর একটি গ্রামে গত বছরে একটি অন্ুঢা বুবতীকে বহিষ্কার 

করা হয়েছে। সে কিছু দিন বেস্া-বৃত্তি করে ভাল-ভাল সাড়ী, জাম! ইত্যাদি পরে 

ঘোরাঘুরি করল, সকাল-দদ্ধ্যায় যাতায়াতের পথে দেখতাম মাঝে-মাঝে। তার মা 

একদিন এসে কীদা-কাটা করে জানাল, মেয়েটাকে কতদিন হোল সিউড়ী নিয়ে গিয়ে 
22825 লব  ে নি 

* প্রদজতঃ বলে রাখি নিকটম্থ নুরুল গায়ের নিম শ্রেণীর আইবুড়ে। বয়স্থা 

মেয়েদেরও এই জেলার অনেক গ্রাম তাদের ৰাড়ী বধূ করতে সহজে রাজি হয় না। 
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আটকে বেখেছে, কেমন আছে ভাল-মন্দ কিছুই খবর পাচ্ছে না। খবরট! কোন রকমে 

তাকে জেনে দিতে পারি কিনা। - 

সেই মেয়ে যথ] সময়ে ফিরেভে+ তবে গ্রামে নয়। কিছু দিন পরে আবার স্বপথে 

যাভায়াত করছে মা তার জন্ত কোন সুব্যবস্থা করতে পারেনি । একব।র চাকে 

রোগে ধরল, তার পাবৃ*ই নাকি ওরুধ-পত্রাদির ব্যবস্থা করে চাকে ভাল করেছে। 
এই সব মেয়ের! সমাজ-বহিষ্কতা হলেও তাদের বোজগাবের পয়সায় কিছু-কিছু ভাগ 

মাকে রা ভাই-বোনদের দিয়ে থাকে, যাতে গরীবের সংসারে ক্ষুধার অন্ন জোগাতে মাকে 

সাহায্য করে। পাঠকের মনে হতে পারে এদের পরিণতি কি? ভবিষ্যৎ কি? 

আমিও জানি না। আগেই বলেছি 'গোলাপ” পাগলী আখা! নিয়ে মরে বেঁচেছে ! 

তবে সবাই গোলাপের মত মন্দ-ভাগ্ নিয়ে আসেনি নিশ্চয়। উপরোক্ত এ মেয়েটিকে 

একদিন হঠাৎ দেখলাম পথে প্যারামবুলেটারে একটি শিশুকে ঠেলে নিষে চলেছে। 
স্থন্দর পোষাকে সে স্থলজ্জিতা। তাকে দেখে একটু আশ্বস্তই হলাম। সে কিন্ত 

লজ্জায় না ভয়ে জানি না, মুখটা! নীচু করে নিপ, আর তুললো না । আমি তাকে 
না চেনার ভান করে পেরিয়ে এলাম। 

খুব হালের খবর, এ মেয়ের দিদি কিছু দিন হল স্বামীর ঘর থেকে পালিষে 

এসে মায়ের ঘরে আশ্রয় নিয়েছে। শুনলাম নাকি শীঘ্ইই তার বিচার হবে, তার 

স্বামীর গ্রামে ৰবসে। উভয় পক্ষের সর্দারর]| মিলে বিচার করপে। জানি না ঠিক 

কয় কলমি “্হপ্ডতি কোন পক্ষ খরচ করবে। এই মেয়ের খৰর আমি যতদুর জানি, 

সে বেশ বৃদ্ধিমতী এবং চতুরা। তার ছোট বোনকে সেই প্রথমে আশ্রয় এৰং 
প্রশ্রয় দিয়েছিল ; বল! যায় বেশ্তা-বৃত্তিতে নিয়োগ করেছিল। সে যে ধোয়া তুলসী- 

পাতা নয় সে কথ। বনজন বিদ্রিত। যদি ৰিচারে সে অপরাধী বলে সাব্যস্ত হয় তাহলে 

স্তধু হাতে তার অভিভাবককে ঘরে ফিএিয়ে নিতে হবে, অর্থাৎ গায়ে আর একটি 

ছাড়ুই মেয়ে ৰাড়বে। বর্তমানে তিনটি আছে, তাদের সঙ্গে .এইটিও হৃক্ত হৰে। এ 
মেয়ে ছাড়ুই হুবে বলেই আমার বিশ্বাস। গ্রামে আরো! আছে একজন বিধবা! ও 
একজন বয়স্থা 'অনুঢা, ও একটি প্রথম অপরাধিনীী, যার মা-বাবা প্রচুর টাকা সমাজের 
কাছে জরিমানা! দিয়ে মেয়েকে বহিষ্কারের হাত থেকে রক্ষ। করেছে | কোপও রকঙে 

এ খু'তে মেয়েকে পাত্রস্ব করার জন্ত খ্বামী-স্ত্রী ছুটোছুটি করছে বটে কিন্ত & মেয়েকে 
বৌ কবে ঘরে তুলতে ধারে-কাছের কোন গ্রান্ষের ছেলে রাজি হবে না বলেই আমার 

বিশ্বাস। মনে হয় এ মেয়েকে তারা কুপথ থেকে ফিরিয়ে পথে আনতে অতো! সহঙ্জে 
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পারবে না। নিজের থেকে ধাক্কা খেয়ে বঙ্ধি ফেরে তবেই তা সম্ভব । আমার মনে হয় 

শেষ পর্যন্ত তাই-ই হবে। 

এই গ্রামের আর একটি ঘটনা ৰলে শেষ করবো! । এই গ্রামের এক সম্পন্ন চাষীর 
বাড়ী, উপহৃক্ত ছেলে-মেয়ে, বৌ, নাতী-নাৎনী নিয়ে জমজমাট সংসার । ছেলের কেউ 

চাষ, কেউ ৰা চাকরি করে। কর্তী-গিক্লী এখনো বর্তমান । এই বাড়ির-ই এক সুন্দরী 

মেয়ে একটি মাত্র কন্যাকে কোলে নিয়ে এখন থেকে আট-নয় ৰছর আগে স্বামীর ঘর ত্যাগ 

করেছিল। তার সেই কঙ্ার বয়স এখন ন-দশ বছর হবে । এখানের সাওতাল সমাজে 

এই স্ত্রীলোকটির মত সাংস্কৃতিক গুণসম্পন্ধা ধ্যুক্রি নাই বলেই মনে হয়। স্বামীর ঘর ছেড়ে 

চলে আসার বছর ছুই পরে সে মুক্ত বিহঙ্গের মত তরে নেডিয়েছে। অবস্ক গ্রাম ছেড়ে 

কোথাও সে এক। বাক্সিবাস নাকি করেনি । তার বাবার দশ খান! গ্রামে নাম-ডাক আছে। 

এই তল্লাটের প্রায় সব গ্রামেই তার আত্মীয়-কুটু্ আছে। কাজই তার গতিবিধি 

আটকায় কে। কিন্ত যে-কোন কারণেই হোক তার বিরুদ্ধে কেউ কোনদিন নালিশ 

করেনি । কিছু দিন আগে শুনলাম এ মেয়ে তারি গ্রামের এক বাড়িতে প্রায়ই অভিসারে 

যায়__রাজ্রে একাকী। পুরুষটি কৃতদার, কিন্তু তার স্ত্রী অনেকদিন হোল স্বামী-ঘর ত্যাগ 
করে চলে গেছে । তাদের কোন সম্তান নাই। এ ব্যক্তি কিছুদিন থেকে মা-বাবা, 

ভাইদের থেকে ভিন্ন হয়ে একাকী ৰাস করছে একটি ছোট্ট ঘর সম্বল করে। শোনা 
ষাচ্ছে দুই ছাড়ুই এক হুবার কথা। সমাজে এখন সবাই জানে এ সম্ভাবনার কথা কিন্ত 

মৃখ ছুটে এখনে। কোন পক্ষই কিছু বলছেন। ; অর্থাৎ এতে সমাজের কোন আপত্তি নেই। 

এন্স কারণ আমি আগেই বলেছি, যর্দি নিজ জাতির মধ্যে স্বঘরের শ্ত্রী-প্ুকুষের মেলামেশা 
হয় তাইলে পে ক্ষেত্রেসমাজ চুপ করে থেকে লক্ষ্য রাখে শেষট! কি টাডায় দেখার জন]। 

এই দুজন যদি বাসা বাধে তাহলে অবশ সমাজের পাওনাটা ন1 চাইতেই মিলে যাবে। 

আর যদ্দি কোন অঘটন ঘটিয়ে আৰার তার। ছুজনে পৃথক হয়ে যায় তাহলেও সমাজ তা 

মেনে নেবে, তার কোন শান্তির বিধান নেই। 

তা হলে প্রশ্ন ওঠে, সাওতাল মেয়েদের -যান ক্ষুধা মেটাবার এতদ্ুর বাজি-দ্বাধীনভা 

থাকা সন্বেও তারা লমাজের গণ্ডি ভে “দিকু'দের দিকে এতো এগোচ্ছে কেন, সমাজের 
ঘোর খআপদ্ি থাক সত্বেও? এবং সমাের চক্ষে এরূপ ঘটন] আস! পত্বেও সঙ্ে-সজে তার 
প্রত্বিধানের ব্যবস্থা নিচ্ছে না কেন? 

লীমিত পরিবেশে নান! ঘটন। ও পরিস্থিতি পরিষষ্টে আমার যে ধারণা হয়েছে সেই 
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টুকুই এখানে জানাচ্ছি। উপৰোক্ত প্রশ্নগুলির তে বটেই এরূপ আরে অনেক প্রপ্নের 
উত্তর পাওয়া যাবে বলেই আমার ধারণ । 

প্রথমত £ বল। ধায়, কাম-গ্রবৃত্তি যদি উদ্দীপ্ত হয় এবং তা মেটাধার জন্য যতই 

স্বাধীনতা তাকে দেওয়! যাক সমাজ তার যে একটি গণ্ডভী টেনে দিয়েছে, তার বাইরে 
গেলেই নেট৷ অবৈধ বলে গণ্য হবে। যেখানে সীওতাল হলে পরপুরুষের সঙ্গ লাভে দোষ 

নেই, যত দোষ হোল অ-পশাওতাল হলেই। উদ্দীপ্ত কাঁম গর্জে উঠে বলবে, কেন? আমি 
তো] বিশ্বজনীন, তবে এতো] বাছ-বিচার মানৰ কেন? যুগে যুগেবিশ্বভুড়ে বাধ ভাঙার 

থেল। চলছে, তবে স্ধওতভাল খলে কি আইন ভিন্ন হবে? এই বিশ্ব-জোড়। খেলার মাতনকে 

রোধ করার জন্যই সর্ব দেশে সর্ব যুগে সমাজ-কণ্তরা মাথা ঘামিয়েছে, নানা] আইন-কানুন 

বিধিবদ্ধ করেছে। 

সাওতাল যুবতীর [দকুদের দিকে তখনই ঝু'কেছে যখন থেকে দিকুদের সঙ্গে 
তাদেন্র মেলামেশার স্থযেগ ঘটেছে এপং দিকুরা যখন ওদের দিকে হাত বাড়িয়েছে 

তখন কাম-পাত্র নির্বাচনের স্বাধীনতার এঁতিম্থ নিয়ে ওদের মন পাড়া দিয়েছে। 

মনের সাড়। মিললে তখন একমাজজ বাধ। থাকল লমাজের গণ্ডী। ভাঙার ঝুঁক। সে 

ঝুকি সে নিয়েছে) তার পক্ষে এগক্সে যাওয়ার আকর্ষণ বেডেছে। এই জ্বপস্ত অগ্রিতে 

স্বতাসুত দিয়েছে অর্থ। পরিমাণ তার যাই হোক, যেহেতু অর্থাভাবের জন্তু সে এই অবৈধ 

কাঙ্গে লিপ্ত হয়নি তাই সেই অর্থের মুল্য -অথনৈতিক দিকের চেয়ে মানসিক মুলা 
পেয়েছে প্রচুর । এন প্রমাণ পাওয়া যায় এপ অর্থের ব্যয় তারা কিভাবে আগে 

করুতে। এবং এখনে। ধেশীর ভাগ ক্ষেঙ্ে করে তার বিচার থেকে । অতএব বল! 

যায় শুরুতে অর্থনৈতিক দিকটা ছিল গৌণ, মনোবৈজ্ঞানিক মুলাটাই ছিল মৃখ্য। 
ক্রমশঃ অল্প বয়সে অধিক রোজগারটাই এনের কাছে দেখা দিলেও দেই পয়সা জমিয়ে 
ওরা! ভবিষ্যতের পৃণ্জি করেছে এমন তে! একটাও দেখলাম না। এইরূপ রোজগারের 

পয়সায় বেনী দাম ওরা দিয়ে রংচঙে সাড়ী-ব্লাউজ ইত্যাদি অঙ্গাৰরণ কেনে। বড় জোর 
কেনে হু'একটি স্বপো গননা এবং গিপ্ট সোলার নাকছাবি, কানের ফুল | 

গোপন পথে যে পরল আলে তান্ব সপ্ধান বাড়ীর গুরুষর। রেখেও রাখে না। 

কিন্ত এ দিকুদের' কান থেকেই আবার খোঞা। পথে যে পয়সা আসে তান্ন উপন্তে। 

অনেকেই নির্ভরশীল । অর্থাৎ এই দিকুপেত্ উপরই অনেক সাঁওতাল পরিবারের ভরণ- 

পোষণ নির্ভর করে। অতএব দিকুর যেখানে অন্নবাতা, তা শ্রমের বিনিময়ে হলেও 
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তার বিরুদ্ধে অভিযোগ থাকলে তা কি প্রকান্টে বলার মত সাহস কারো আছে? 

তাছাড়া দোষ ধরলে সে দোষ তে| শুধু দিকুর নয়, সেজন্ত তো ঘরের লোকও দায়ী। 
অতএব এজন্স বন্ধ-্ঘার গৃহে অনুযোগ, অভিষে।গ, বাকবিতগ্ডা মারামারি সবই চলতে 

পারে, কিন্তু প্রকান্তে ঘরের লোককে ছাড়ুই করাই একমান্র পথ থাকে । 

এতক্ষণ আমি যা-যা বল্লাম সেগুলির প্রায় সবই সমাঞজ-বিজ্ঞানের বিষয় বলে 

ধরে নেওয়া যেতে পাবে। এ-নবেন্ মধ্যে একটা মনোৰৈক্ছনিক দিকও আছে। 

এই দিক থেকে আমার বক্তবা এবারে পেশ করছি । 

এদের লমাজ-জীৰন ও শাসন-বাবস্থা বুঝতে হলে যৌন-জীবন সম্বন্ধে এদের যে 

ধ্যান-ধারণা সে সম্বন্ধে কিছু জ্ঞান থাকা অবশ্যই দরকার একথা আমার পাঠক-পাঠিকার। 
নিশ্চয়ই বুঝেছেন। মনোবিজ্ঞানের চোখ এব্ং মন নিয়ে আমি যেসব ঘটনা পর্যবেক্ষণ করে 
বহুদিন ধরে যে অভিজ্ঞতা অর্জন করেছি, ভাষায় তার যথাযথ রূপ দেওয়া শুধু কঠিন 
নয়, প্রায় অসম্ভব। তবুও এরি মধ্যে উদাহরণ ম্বরূপ এবং আমার অবক্তব্য অভিজ্ঞতার 
প্রতিনিধি হিলাৰে ছু'একটি ঘটনার উল্লেখ করৰ। 

এদের ফৌনবোধ এবং কর্মজীবনের প্রকৃতি আমাদের মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়ের থেকে 
বেশ কিছুটা যে ভিগ্ন সে বিষয়ে আর সন্দেছের অবকাশ নেই। কিন্ত সেই সঙ্গে 

সমাজনৈতিক ও ব্যক্তিনৈতিক মানটাও ওদের আমাদের থেকে আলাদা, একথাটাও 

স্মরণ রাখতে ছবে। কিন্তু এই নীতিবোধটার প্রকৃতি কিরূপ? এৰং সেট! ছোলই 

বা কিভাবে? এই ছুইটি প্রশ্নের উত্তর পেলে আমার ৰক্তৰাটিও পরিষ্কার ছৰে। 

আমরা জানি আমাদের জীৰনে নীতিবোধট! আসে শিল্কালেই, যখন মাতা-পিতার 

কাছ থেকে আমর! ভাল-মন্দ বিচারের শিক্ষা লাভ করি। এই শিক্ষা শুক হয় মোটামুটি 
দেড়-ছুই বছর থেকে । এই সময়েই উত্ধ হয় মানব আীবনে নীতিবোধের বীজ,-_“অধি- 

শান্তার” (90০97-8০) গোড়াপন্তন। আমার মনে হয়েছে সাওতালদের জীবনে এই 

গোড়াপত্তনেই পার্থক্য আছে। সাওতাল সমাজ প্রাপ্তবয়ঞ্কের নারী-্পুকষকে যেমন 

নিজন্ব গণ্ভীর মধ্যে স্বাধীনতা দিয়ে থাকে, শিশুদের বেলাতেও মাতা-পিতার! সেই 

স্বাধীনতা দেয়। অর্থাৎ শিশু-পালন পদ্ধতিটাই আমাদের তুলনায় এদের ভিন্ন। যে জন্য 
কাম-জীবনটাই এদের ভিন্ন রকমের | অর্থাৎ কাম ব1 যৌন জীবনের প্রতি বোধ বা 
বিচার আমাদের থেকে এদেয় আলাদ1। আমাদের অধিশান্তার যানের সঙ্গে এদের 

অধিশান্তার মান মিলবে না। 
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একট! উদাহরণ দিচ্ছি আপনি ভাবতে পারেন কি যে, তিন-চার বছরের একটি 
ছেলে ও একটি মেয়ে গ্রামের মধ্যের বাস্তায় ('কুলিতে?) বসে পরশ্পরের লিক সিয়ে 
মশংগুল হয়ে খেলছে, পাশে তিন-চার হাত মাত্র দুরে ছুই বাড়ীর লোক দাড়িয়ে গল্প 
কণছে! প্রথম যেদিন এ দৃশ্ত দেখি, প্রথমেই মনে হয়েছিল হয়তো পূর্ণবয়ন্ক লোকেরা 

শিশুদের খেলাটা লক্ষ্য করেনি । কিন্তু পরে তাদের জিজ্ঞাসা করে জেনেছি যে, “ও তো 
শিশু; করবেই তো! আমবা কি করব? 

আর আমর ? এবপ ক্ষেঅকি করি? 

আরো ছু'টি শিশুর খবর দিচ্ছি। একটির বয়ল আট, অন্যটির ছয় হবে। সন্ধে 
হয় হয়, এমন সময় বৃদ্ধ! দিদিমা বাড়ী ফিরল। বুডে! দাছ এখনো ফেরেনি। একটু 

দেরী হবে আজ ফিরতে ,__বুদ্ধ। বল্প। অর্থাৎ ততক্ষনে বৃড়ে। হাড়াম হয়তো মাতালশালে। 
বৃদ্ধাকে জিজ্ঞাস! করলাম, গরু-ব।ছুব, শুয়োর, মৃরগী, ছাগল এ সবের দেখাশোনা] করে কে? 

মেয়ে কি? উত্তরে বুন্ধা বল্প, না, মেয়েও তো৷ কাজে যায়, নইলে খাৰে কি? ওগুলে। 

অর্থাৎ জন্তগুলো দেখে ওই “লাতি+ ছুটো, অর্থাৎ মেয়ের ছেলেরা। বৃদ্ধার এই মেয়ে 
অনেকদিন থেকে ছাড়ুই এর জীবন কাটাচ্ছে। পাচ ছ-ৰছর ধরে সাঙা করেনি । ছেলে 
দুটির এখনো বাগ/'লিতে ঢোকার বয়স হয়নি, নইলে একটি অস্ততঃ ঢুকে পড়ত। তখন 
আর মাকে বা দিদিমাকে তার জন্ত ভাবতে হবে ন1। দ্বিতীয়টি একাই তখন 

সংসারের সারাদিনের ভার নেবে ।--এখন যুবতী মেয়েটি ছেলে দুটিকে নিয়ে একটি 

ছোট্র ঘরে বাস করে। বুডো-বুড়ী থাকে অন্ত একটি ঘরে। ছেলে ছুটি অন্ত ছেলে- 
মেয়েদের সঙ্গে নিজেদের গরু-ছাগল নিয়ে মাঠে চলে যায়। নির্দিষ্ট সময়ে ঘরে ফেরে, 

অর্থাৎ গরু-বাছুরকে ঘরে পৌছে বাকি সময়টায় মারবেল, ভাগ্ডা-গুলি ইত্যাদি খেলে 
কাটিয়ে দেয়। 

শিশুর জম্ম থেকে যদি ধর] যায় তাহলে দেখব সেখানেও ওর! আমাদের থেকে 
অনেক আলাদ1। জন্মের পর থেকে শিশু যতদিন বুকের ছুধ খাবে (সাধারণতঃ অন্য 

আব একটি সন্তান মার পেটে আসার নোটিশ না পাওয়া পর্যন্ত) ততদিন শিশুকে 

মা কাছ্ছাডা করবে না। যদি দৈৰাৎ কেউ করে তাহলে তখন মার নিন্দা হবে। 

এরূপ কাজ সমাজ বরদাস্ত করে না। তাই দেখা যায় 'মুখ-কান ভ্তর*্টায় এর! 

শিশুর পরিচর্যায় বিশেষ মনোধোগী থাকে। 'পায়ু'স্তরেও অনেকটিই এ চেষ্টা বজায় 
রাখে, কিন্তু এলিজ-কাম+ স্তরে শিশু প্রায় স্বাধীন, তখন মার কোল ছেড়ে দিদির 

সঙ্গই হয় তার প্রধান অবলগ্ধন। আরে! একটু বড় হুলে, অর্থাৎ ছ-সাত বছর বয়স 
হয়ে গেলে তখন সেমুক্ত সমাজের মুক্ত সহচর, উলঙ্গ দিগন্থর | 
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এইরূপ গ্রকৃতির প্রানে উলঙ্গ আবহাওয়ায় যার! মাছষয হচ্ছে, ছেলে-মেয়ে 

উভয়েই, তাদের সংসার হবার সময় হলে ধরা-বাধা নিয়মের গণ্ীর মধ্যে বেশীদিন 

থাকবে কি করে? এইদিক থেকে বিবেচনা করলে এদের যে বিচিত্র রকমের 

বিবাহের নিয়ম-পদ্ধতি আছে, সেগুলি মনোবিজ্ঞানের দিক থেকে পামঞ্জন্তপূর্ণ বলেই 
মনে হয়। কিন্তু এদের আজকের সমাজের মেয়ের! যে ভাঙন ধরিয়েছে সেটা *ওর।+- 

আমরা" এই ভেদাভেদ প্রকটভাবে আছে ৰলেই এতো সমস্তাপুর্ণ হয়ে দীড়িয়েছে। 
ওরা আমাদের আলাদ] ন। করে পারছে না। ওরা ওদের মেয়েরা আমাদের পাঞ্জার 

মধ্যে আনতে পারে, কিন্তু আমাদেরকে ওর! ওদের পাঞ্জার মধ্যে, গুদের নিয়ম- 

কাঙছগনের বাধন দিয়ে বাধতে পারে না। এইটাই আজকে সাওতাল সমাজ-বর্তাদের 

কাছে বড় সমস্যা । মেয়েরা পুরুষদেত্ন এই দুর্বলতার কথা জেনে ফেলেছে, তাই 
আজ তার৷ একটু সুযোগ পেলেই সমাজের চিরাচরিত নিয়ম ভঙ্গ করতে ইতস্ততঃ 

করছে ন।। 

সমাজ-শালকদের হাতে আর একটি হাতিয়ার, মনে হয় এইটাই শেষ, আছে। 

ক্ষেত্র বিশেষে হেথা -হোথ। তার প্রয়োগ হচ্ছে। এটি হচ্চে বোঙ্ধার ভয়। ডাইনী, 
তৃত-প্রেত ইত্যাদি অশরীিরি আত্মার ভয় এদের ধর্দ ও সমাজ-জীবনে ওতঃপ্রোতভাবে 

জাঁড়িয়ে রয়েছে। এদের ধর্মানঠানের বিবরণ দেবার সময় এ বিষয়ে কিছু আলোক- 

সম্পাত করার চেষ্টা আমি করেছি। কিন্তু আমার মনে হয় এই হাতিয়ারও ভেশত। 

অশ্ব বলে প্রমাণিত হুতে ধেশী দের হবে ন।। সাওতাল সমাজকে আবার নিজন্বতায় 

প্রতিষ্ঠিত কণতে ছলে নতুণ পথের সন্ধান করতে হৰে। 

ওদের সমাজের ভাঁঙনকে রোধ করতে হুলে ষে নতুন পথের কথ আমার মনে 

হয়েছে সে সব্বন্ধে দু'চার কথা বলে আমার এই প্রবন্ধ শেষ করব। আমি মনেকরি 

শুধু সাওতাল বা শুধু দিকু অর্থাৎ “ওরা”, আমর" আলাদ! দুটো সম্পূর্ণ বিচ্ছির সমাজ 
বা দল, এই চিস্তা আপাততঃ ত্যাগ করতে হবে, উভয় দলকেই। আজকে সণাওতাঙ্গ 

সমাজে যে ভাঙন স।ওতালী মেয়েরা এনেছে এরং আনছে, যে ভাঙনকে তাদেছ 

লমাজকর্ডার সামলাতে পারছে না, তার প্রতিরোধ ব্যৰস্থা অতি সত্বর কর! ঈরকান্ব; 
এবং সেটা কর! সম্ভব যদি উভয় দল মিলে একটি মিশ্রিত সমাজদল ক্রি করে 
শ্মিলিতভাবে সমাজ-শ[সন পদ্ধতির প্রবর্তন করাবায়। এ সম্বন্ধে বিশগ আলোচদা 
দরকার। আপাততঃ এই ব্যাপারের পত্ডিতদের কাছে আমি সবিনয়ে আমান বধ) 
পেশ করে আজ বিদায় নিচ্ছি। 



বার্ধকোর বোঝ 

জনৈক বৃদ্ধ 

বৃদ্ধ এসেছেন ডাক্তারের সাথে কথা! বলৰার জন্য। ডাক্তার তার পরম ন্েহাম্পধ, 

অস্তরঙ্গও বটে। ক'দিন থেকে বৃদ্ধের মনে নানা] ভাবন! জমেছে। মনটা অশান্ত 

হয়ে উঠেছে । তাই এসেছেন এই দরদী মাহষটির কাছে নিজের ভার উজাড় কোনে 
একটু যদি হান্ধ। হতে পারেন। 

রোগীর ভীড়। ডাক্তার বৃদ্ধকে অনুরোধ করেন সামান্য কিছু সময় অপেক্ষা কোরতে। 

এক সময় ডাক্তারের অবকাশ মেলে। বৃদ্ধের সামনে এসে বলেন, “এক কাপ চা 

থেয়ে আমর! শুরু করি, কেমন জেঠামশাই ?' বৃদ্ধ হেসে ৰলেন, “বেশ তো, আন্মক চা)” 

বৃদ্ধকে এক কাপ চ৷ এগিয়ে দিয়ে নিজের কাপটি হাতে নিয়ে ভাক্তার সামনে এসে 
ৰসেন। বলেন, “এবার বলুন জেঠামশাই, কি খবর? অনেকদিন পরে এলেন এবার। 

আমিও সময় পাইনা যে গিয়ে খোজ কোরব। লজ্জা বোধ হয়। শরীর ভালো আছে 
তে।?" বুদ্ধ জবাৰে বলেন শরীর তত্ব ভালোই আছে যোটামূটি। কিন্ত মনের শাস্তি 

হারিয়ে গেছে “সব কিছু তালগোল পাকিয়ে যাচ্ছে, ডাক্তার! পাল তুলে নৌকা 

চলছিল, এলোমেলে! হাওয়ায় যেন পাল বীধন-ছেঁড়া হোয়ে নৌকোর চলায় শৃঙ্খলা 

নই করেছে। তাকে সামলে চলতে পারছিনা । সবার কাছে তো সব কথা বলাযায় 

না। তুমি ডাক্তার, তাছাড়া জেঠামশায়ের ওপর একটু মমতাও তোমার আছে, 
তাই এসেছি তোমার কাছে, সব কথা বলে কিছু আরাম যদ্দি পাই।” ডাক্তার জানতে 

চাইলেন, মনের অবস্থা এমন হুবার পেছনে কোনে। কারণ আছে কিনা। বৃদ্ধ বল্লেন 

ভঠাৎ কিছু হয়েছে, তা, বলবে! না, কিছুদিন থেকেই দেখছি, মনকে নিয়ন্ত্রিত করবার 
ক্ষমতা হারিয়ে ফেলেছি, সামান্ত কারণেই মনে বিরক্তি আসে, কোনো! সমালোচন! সহ 

হয় না। রাগহয়। সেই সঙ্গে একট! নিঃসহায় ভাব। মনটা অগোছাল হোয়ে পড়ছে 

ধিন-দিন। বৃঝতে পারছি বার্ধক্যের বোঝা ক্রমশঃ চেপে বসছে। ভেবেছিলাম নিজেই 

ঠিক কোরে নিতে পারবো এ অবস্থাটা । কিন্তপারছি কই? বার্ধক্যে আমাকে দুর্বল 
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কোরেছে, তাই এসেছি তোমার কাছে।' বৃদ্ধের কথা শুনে একটু চুপ কোরে থেকে 
ডাক্তার বল্পেন, "বার্ধক্য আপনার কাছে বোঝ! হয়ে উঠেছে বলছেন, অপমান চলাক্ষের! 

বা জীবন যাত্জায় কোনে .পরিবর্তন বৃঝতে পারছেন ?” “বুঝতে যেন লত্যিই পারছি", বুদ্ধ 

বল্লেন “আমার চলা-ফের!, ভাব-ভঙ্গী, কথা-বার্তা সব কিছুতেই একটা পরিবর্তন আধান্ব 

নিঙ্গের কাছেই ধরা পড়ছে । তাদের পূর্বের সহজ স্থাচ্ছদায তার! হারিয়ে ফেলেছে। 

সিদ্ধবাদ নাবিক বনু চেষ্টায় ঘাড় থেকে দৈত্যকে নামাতে সক্ষম হোয়েছিল, কিন্ত আমার 

বার্ধক্য অনড বোঝা! হোয়ে আমাকে নরাশ্তের অন্ধকারে ঠেলে নিয়ে চলেছে। এ বোঝা 

একটু ছান্কা কর! যায় না, ডাক্তার ?” 

“শরীরে জর! এলেও মন তো সচল থাকে, জেঠামশাই, নিজের পরিবর্তন সম্বন্ধে 

আপনি যথেষ্ট সচেতন, আপনার মনে তো জরা আসে নি, নৈরাস্্কে দর করা কি খুবই 
অসস্ভব ?' ডাক্তারের আস্তরিকতাপুর্ণ প্রশ্নে বুদ্ধ হেসে বল্লেন, “বহু বছর আগেকার কথা, 

ইংলগ্ডের একটা গ্রামের পথে বেডাচ্ছি, পথের ছু'ধারে মাঝে-মাঝে বাডী। একট! ৰাড়ী 

থেকে ছোট-ছোট ছেলে-মেয়ের। আমাকে দেখে চীৎকার কোরে বলতে থাকে, '্ল্যাকি, 

ব্লযাকি” তাদের অভিভাবিক] তাদের সরিয়ে নিয়ে গেলেন। সেদিন সে কথা কেবল- 

মা ছোটদের ছেলেমাহুধী বোলে মনে হয়নি, কিন্তু তবু তা স্ করবার মতে! মনোবল 
ছিল, যেমন ছিল শারীরিক শক্তি। কিন্তু আজ যখন বাসে-ট্রামে, পথে-ঘাটে দাড়িয়ে 

ছেলের।, “বুড়ে।' বলে অবজ্ঞ! বা অন্কম্পা করে-সহাহয় না। কিন্তু শরীবে বা মনে 

কোথাও বল পাই ন৷ প্রতিবাদের। নিজের অক্ষমতায় মনের তিক্ততাই বাডে কেবল ।' 
বৃদ্ধের মনের ক্ষোভ লক্ষ্য কোরে ডাক্তার বলেন, 'পরিবেশ আমাদের ছেলে-মেয়েদের চিগ্রে 

নান৷ ক্রটি এনেছে, সেতে। আপনাদের অজানা নয়, জেঠামশাই। এসব সহজে দুর 
করাও সম্ভব নয়, কাজেই একে অগ্রাহ করা ছাড! উপায় কি? ভুলে যান এসব।” বুদ্ধ 
বলেন, “ভুগতে চাইলেই কি ভোলা যায়? দীর্ঘ দিন বাইরের দুনিয়ার সাথে নিজের 

অজ/তেই নিঙ্গেকে খাপ খাইয়ে চলেছি। আজ সেই চেন! ছুনিয়া থেকে নিজেকে 

গুটিয়ে আন] বড় কঠিন। অথচ সেই দুনিয়া তো আমাকে চাঁয় না । প্রতিপদক্ষেপে আমি 

বৃঝতে পারছি সংসারে আমার প্রয়োজন ফুরিয়েছে, সর্বত্রই আমি অযাচিত।, 

বৃদ্ধের এই থেদোক্তিতে (হাহাকাবে) ডাক্তার অত্যন্ত বেদনা বোধ কোরলেন, বঙ্কোম, 

“আচ্ছা জেঠামশাই, আপনার চাকুরী জীবনের শেষ দিনটি পর্যস্ত থে কর্শতৎপরতা, যে 

নিষ্ঠ। ছাপনার ছিল, তা"তে বিশ্বাস হয়না যে আপনি শ্বেচ্ছায় অবসর গ্রহ ফোরেছেন, 

ব৷। কাজে আপনার ক্লান্তি এসেছিল । কি ছোয়েছিল, বলুন তে। ব্যাপারটা ?' 
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বৃদ্ধ হেলে বল্লেন, “ব্যাপার কিছুই ন1। ছুস্থ দেছে দীর্ঘদিন কাজে ভূবে ছিলাষ, বয়ন 
বাড়ছে সে কথা যনে আনেনি বা আলতে দিইনি। কাজের ভেতর দিয়েই জীবল-্মূর্য 
অন্তাচলগামী হোয়েছে। কিছু অন্কভব করিনি। কিন্তু আমার আপনজনদের বিচান্কে 

আমার অবসর গ্রহণের লময় ছোয়েছিল এবং কতকটা তাদেরই আবদারে (অবশ্তই লেছের) 

কর্মজীবন থেকে বিদায় নিয়েছি।, 

ডাক্তার বল্লেন, আজকে আপনার মন তবে এত অশাস্ত কেন? নিজেকে 

অগ্রয়োজনীয়ই ৰা ভাবছেন কেন? আপনার আপনজনদের প্লেছ"মমতাই তে। আপনাকে 

গৃহ্নুখী কোরেছে। আপনি তে৷ কোথাও অযাচিত নন।” বৃদ্ধ হেসে বল্পেন, 'সব টুকু শোন, 
তবে হুয়তে৷ বুঝতে পারবে। কাজ থেকে অবসর নিম্কে প্রথম ২১ মাল তেমন কিছু 

পরিবর্তন টের পাইনি । প্রিয়জনদের লেহ-মমতায় নুতন পরিবেশে শানস্তিতেই কেটেছে 

দিন | কিন্তু বেশীদ্দিন তা" চললে। না। যেন একটা সাময়িক আবেশ ধীয়ে-ধীরে 
কেটে গেল। এক ধরনের ক্ষেভ মনের মধ্যে বাপা বাধতে লাগলে | কার বাকিসের 

বিরুদ্ধে সে ক্ষোভ সঠিক তোমায় বলতে পারবে! না । হয়তো নিজের বার্ধক্য ব1 
বার্ধক্য-জনিত ভুর্বলতার ৰিরুদ্ধে।” বৃদ্ধের কথার মাঝখানে ডাক্তার জানতে চাঁন বাড়ীতে 

অপ্রীতিকর কোনে ঘটন| ঘটেছে কফিন] । বুদ্ধ বলেন, *ন! ডাক্তার, দুঃখ পাবার মত কোনে 
কিছু ঘটেছে ৰলে বলতে পারবে! না। মনে হচ্ছে ষেন আমি নিজেই ব্দূলে যাচ্ছি। 
তৰে আমার এ পরিবর্তন পনিরিৰার-পরিজন সহজভাবে নিতে পারে কিনা তাকিকোরে 

বপবে।। আমি তেমন কিছু বুঝিনা, তবে খুটি-নাটি ঘটন। খৃ"টিয়ে দেখতে গেলে তার 
অর্থ ইচ্ছামত কদর্য কর। যায় বৈকি! কেউ কিছু বলেনা, তবু মনে হয় কর্খচঞ্চল 

দুনিয়া! থেকে আমায় যেনস্ছঠলে সরিয়ে দেওয়া হোচ্ছে। আমি যেন দুরের মানুষ, সে 

দুনিয়ার সুখ-দুঃখ, হাসি-কান্নার অংশীদার আমি নই, সেখানে আমার স্থান নাই। এই 

পরিস্থিতিতে সময় আর কাটতে চায় ন1। মাঝে মাঝে ভাবি অন্ত কোথাও ক'দিন কাটিয়ে 
আপি | তুমি তো জান, যৌবনে, প্রো বয়সে, নির্ডয়ে-নিশ্চিদ্তে কত দেশ-বিদেশ 

আমি হরে বেবিয়েছি। সেলব দিন আর নাই, বয়লও হোয়েছে, তা'ছাড়া! চল।-ফেরায়, 

আজকাল নানা দুবিপাকের সম্থধীন হোতে হয়ঃ চারাধকে অসংঘত বিশৃঙ্খল| |” ডাক্তার 

সায় দিয়ে বঙ্পেন, «এ সম্পুর্ণ খাটি কথা, জেঠামশাই। নিশ্চিন্তে চলার দিন আর নাই। 
সেজন্তে কোথাও বেড়াবার বাসনা আমরাও প্রায় পরিত্যাগ কোরেছি।” 

্ 

“বাধন ছে'ড়ার' দিনচিয প্রতীক্ষায় বসে আছি, ডাকার”, বৃদ্ধ পুব কথার রেশ ধৰে 
বলতে শুরু কোরলেন, “ভবিষৎ অঞজানার অদ্ধকারে, অতীতের স্বতিচারণ বেদন।দায়ক, 
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কর্তয়ানেতি আমাহের ধ্লাট নাই । তুষি জাৰ, ব্যর্থতার ক্ষোড় আমান থাকতে পারেন! কারণ 

জাগতিক অর্থে বার্থ আমি ঘট । কামার সমস্যা অন্থআঅ। আমি জানি, আমি বুদ্ধ 
হোয়েছি। আমার চাল-চলন, কৃথা”ৰার্তা, ভাব-ভঙ্গীতে ্বার্থঘকোর ছাপ প্রকট হোয়ে 
উঠছে দিন-দিন । সরচেয়ে বেণী পরিবর্তৰ এসেছে আমার মনে। দেহের অন্ধ 

পরিবর্তনের কথা বল। নিশ্রয়োজন, কিন্তু শারীরিক হৃর্বঙলতার প্রতিক্রিয়া! মনেন 
ওপরেও যে কম নয় সে তো ভাক্তার তুমি বৃঝবে।” “কথা বঙ্গতে এখন রাস্ি 
বোধ হোচ্ছেনাতে। জেঠামশাই ?, ডাক্তার জানতে চান। «না, তোমাকে বলতে 

পেরে ৰরং হাক্ষাটাই লাগছে । এবার শোন। শন একট] উদ্বেগময় অলসতা-_ 

নিকিতা বলতে পার, আমার মধ্যে শুধু চেপেই বসেনি, দিন-দিন বেড়ে যাচ্ছে। 

মনের সহজ, এচ্ছন্দ বা নিরলস গতি আর নেই। কোনে কিছুতে উৎসাহ পাই 
না। তবে নিষ্ক্রিয় হোলেও মন ক্ষিত্ত আদে। বেকার ময়। নান! এলোমেলো 
ভাবনা, ভয়, আনাগোনা করে সেখাঁনে। তার অধিকাংশই অবাস্তর, অবাস্তব, 

হয়তো ৰ। কখনো অশোভনও। অতীতের স্তর ধরে তারা বাস্তবে রূপ নেয়। 
তাদের নিয়ন্ত্রিত করবার ক্ষমতা মনের আর নেই এবং ভাবনারও আর শেষ নেই। 

নির্দি্ই কোনে। ধাবায় সে সৰ ভাবনা আসে ন।, কিন্ত স্থায়ী আসন পেতে ৰসে, 
কখনে। একটিকে চাপা দিয়ে অন্তটি প্রাধান্ত পায়, কিঞ্ড ছেভে বায় না। আমি 
দিশেহারা হোয়ে পড়ি। এছাড়া যত সৰ অপ্রিয়, অবাঞ্ছিত, অমঙ্রলের ছৰি মনে 
ভেসে ওঠে । চেষ্টা তরি, কিন্তু এদের আলগা-যাঁওয়া রোধ কোরতে পারিনা । যে সৰ 

ভাবন! আমি মোটেই আমল দিতে চাই না, দ্বরে ঠেলে দিতে চাই, মন তাদের বেনী 

আন্কার!। দেয়। আমি আতঙ্কগ্রস্ত হোয়ে পড়ি” ভাক্তার প্রশ্ন করেন, “জেঠামশায় 

কোনে! কাজে নিজেকে নিয়োজিত রাখতে পারেন না৷ এখ৪” “তাই তো! আমি 

চাই” বৃদ্ধ বলেন, “এবং তাতে অনটাও কিছু সংযত থাকবে। কিন্ত কোন্ কাজ 
এবং সেকি সম্ভব? তা ছাড় সে পরিবেশ কোথায়? কাজ নিষে যতদিন 

ছিলাম, অবাস্তর চিস্তা বা অসঙ্গত ভাৰনা মনে এলেও তাদের সরিয়ে দেওয়ার 
চেষ্টা ব্যর্থ হয়নি” “কাজ থেকে তো স্বেচ্ছায় অবসর নিলেন,” ডাক্তার বলেন। 

“হা, নিলাম । এ বয়সে এক থাকতে ভয়-ভয় করে। তা ছাড় চিরদিনই চেয়েছি 

আপনজনের সঙ্গ--সে সঙগই আমার হাতের লাঠি, যাকে ভর কোষে বাক দিনগুলো 
পাড়ি দেব। তাই চলে এসেছিলাম।”' “দিন কয়েক অন্ত কোথাও কাটিয়ে আস্মথন। 

আপনাকে ভালবাসে, কাছে পেতে চায়, এমন পরিচিত জনের তো! অভাব নেই, 

খাব কাছে যাবেন তিনিই থুশী হৰেন। যদ্দি অভয় দেন তে। বলি, আমার কাছে 
এসে থাকুন দিন কয়েক। আপনান্ধ সেবা-যত্ব কোরতে পেলে আপনান্ধ বোম! 
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ধুণিই হবে।” বৃদ্ধ দ্বেহমাথ| শ্বরে ৰলেন, “তা আমি জানি। তবে কি জানো, 

পরিবেশ বদলাতে হোলে একটু ছুরেই যেতে চাই। কিন্তু এক! যাতায়াত কোরতে 
ভয় পাই। বিশ্যেতঃ স্মরণশক্তি এত ক্ষীণ হোয়ে পড়েছে যে চলাফেরায় সেটাও 

একট] অন্তরায় স্কট করে। অনেক কিছুই ভুলে যাই। অত্তি নিকট আত্মীয়ের 

নামও অনেক সময় মনে আনে ন1।” ডাক্তার বলেন, “জেঠামশাই, আপনার অবস্থা 

তাদের চেয়ে ভালে যার। পরিবারের লোকদেরও নাম সময়-সময় ম্মরূণে আনতে 

পারে না বার্ধক্যে। এমন কি চিনতেও পারে না। বয়স বাড়ার সঙ্গে-সঙ্গে 

শরীর ও মনেরক্ষয় কু হয় প্রকৃতি নষ্ট নিয়মে। ডাক্তারী শাস্ত্রে বলে, দেছের 

অন্য কোনো অংশের ক্ষয় শুক হওয়ার আগে শ্রবণশক্তি হ্রাস পেতে শুক করে। 

অনেক অল্প বয়ম থেকে সে ক্ষয় এত ধারেও কম মাজ্জায় হোতে থাকে যে পরিবর্তন 

সহজে ধর! পড়ে না। বয়ন বাড়ার সঙ্গে-সঙ্গে ক্রমশ বাড়ে--তখন কথ! বলতে গিয়ে 

প্রায়ই বলতে হয়, কি বল্লেন? তাছাড়৷ বার্ধক্যে নবারই স্মৃতিশক্তি হাস পায়, 

কারে! কম, কারো! বেশী।”* বুদ্ধ বলেন, “আমার সৌভাগ্যই বলবো যে আমার 
শ্রবণশক্তি এখনো তেমন ক্ষীণ হয়নি। কিছুটা হোয়েছে, তা বুঝি । কিন্তু কাজ 

চালিয়ে যেতে কোনো অস্থাবধে হয় না। কিন্তু বিশ্বৃতি আমাকে ক্রিষ্ট কোরেছে, 

দুর্বল কোরে তুলছে দিন-দিন। যদিও জানি এটা ৰাঞ্ধকোর একটা অপরিহাধ্য 
অবদান, কিন্তু মেতে নিতে পারি না। মন চায় ন।” 

ডাক্তার বলেন, "জেঠামশাই, আপনাকে কিছু বল! আমার ধষ্টতা, আপনি 

সবই জানেন। তবু বলি। বয়স সবারই বাডছে। মানুষ চায় কি চায়ন। 

তার ইচ্ছা বা অনিচ্ছার ওপর সেটা নির্ভর করে ন|। বয়স বাড়ার সঙ্গে-সঙ্ষে মনে 

ও দেছে পরিবর্তন দেখ। দেবেই। যৌবনে এবং প্রো বয়সে যে কর্ধশক্তি বা সামর্থ) 
মানুষের থাকে, বার্ধক্য তা ন্ট হোয়ে যায়, তার জন্তে মনে দুঃখ আলতে পারে, 

কিন্তু ত| আর ফিরে পাওয়া যায় না। সে আশা, সে টেট্রা শুধু নিক্ষল নয়, 
সঙ্গতও রটে। অতীতের স্মতি মনকে ক্ষুন্ধ কোরতে পারে, কিন্তু তাকে প্রশ্রয় 

দেওয়া তে! চলবে না। জেঠামশাই তাকে বলতে হবে, তোমার দিন ফুরিয়েছে তুমি 

এখন অভীত। আমাকে এভাবে পীড়ন কোরবে তা আমি ছোতে দেব না। তোমার 

শ্বৃতির ওপর আমি বর্তমানকে প্রতিষ্ঠিত কোরবো, তাকে নিয়ে সন্ত থাকৰো। 

“সব মানুষকে লধ বয়সেই বর্তমানের সঙ্গে খাপ খাইয়ে চলতে হয়। বার্ঘটকোর 

সবচেয়ে বড় দাসত্ব ছোল বর্তমানের সঙ্গে খাপ খাইয়ে সহ্গ জীবন যাপন কৃরধার 
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প্রয়াদ। হোঁচট খেতে ছবে হয়তো, পড়ে গেলে আবাধ উঠতেও হবে। জানেন জেগামশাই, 

আপনাকে দেখে, আপনার সঙ্গে কথ! বলে এ বিশ্বাম আসে যে বর্তমানের সঙ্গে 

মানিয়ে চলার ক্ষমত। আপনার আছে এবং আপনি তা পারবেন। আমার একাপ্ত 

অনুরোধ, জেঠামশাই, নিজের ওপর বিশ্বাস হারাবেন ন1।” ডাক্তারের কথার উত্তরে 

বুদ্ধ বল্লেন, “আমাকে ন্মেহ কর, শ্রদ্ধা কর তুমি। কিন্তু আশে-পাশে সব বুদ্ধদের দেখে 

নিজের ওপর বিশ্বাস রাখতে আর পারছি কই? অধিকাংশই দেখি দ্বিশেহার। কিংকর্তব্য- 

বিমুট। সময় তা"দের কাটেনা, মুখে হতাশ, অভাব, অভিযোগ । বর্তমানের বিরুদ্ধেই 

তাদের অভিযোগ । পরিস্থিতির দঙ্গে খাপ খাইয়ে চলছেন, এমন বুদ্ধ তো কই চোখে 

পড়েনা । অধিকাংশেরই দেখি--দেছে-মনে হাজত, উদ্দেশ্াহইটীন, অর্থহীন তা'দের জীৰন; 

রিক্ত, নিঃস্ব |” এমন সময় ডাক্তারের স্ত্রী এসে বৃদ্ধকে পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম কোরে 
বিনয্ন-নস্্র কণ্ঠে বললেন" “জেঠামশাই, ঘরে একটু খাবার তরী কোরেছি। জানি, অসময়ে 

আপনি কিছু খাননা, তবু আমার ভারী সাধ আপনাকে একটু খাওয়াই ।” বুদ্ধ হেসে 
বল্লেন, এবার তৃমি বিপদে ফেললে, মা। ঠিক আছে, তোমাকে নিরাশ করবো না। 

নিয়ে এস সামান্ব কিছু ।” ডাক্তারের স্ত্রী চলে গেলে বুদ্ধ বল্লেন, *ডাক্তার, মায়েদের 

মুখের মিষ্টি হাসিটুকু আমাকে ভারী তৃপ্তি দেয়। ওদের আবদার ঠেলতে মন চায় না।” 
ভাক্তায়ের স্ত্রীর হাতের খাবার খেয়ে বুদ্ধ আবার শুরু কোরলেন, *ন্ছুর্যান্তের পর বাইৰে 

থাক] আমার নিষেধ । সেদিন ফিরতে দেবী হোলে! । বিরজ্তিপূর্ণ অনুযোগ শুনতে 
হোলো, শুনতে হোলো আমার ৰিবেচনা শক্তি লোপ পেয়েছে । শুনে আমার রাগ.ছহোল। 
বললাম, *এক-আধটু দেরী হওয়। এমন কিছু সাংঘাতিক ব্যাপার নয়, কদাচিৎ কখনে! 
তাঃ ছোতেও পারে। জবাব আসে, ব্যাপারট! আমার কাছে কিছু না ছোতে পাৰে, 

তবে যায়! আমার জন্মে দায়ী, একট! কিছু ঘটে গেলে লোকের কথা তো! তাদের শুনতে 

হবে। এদিক দিয়ে আমি অবশ্য চিন্তা করিনি। দুর্ঘটনার আশঙ্কা! তা'দের হোতে পারে 

বৈকি। এন্ায় বুঝতে পেরে চুপ কোরে থাকি। কিন্ত বুঝতে পারিনা, এট। ন্মেহের 

শাসন না অবাঞ্চিতের প্রতি বিরক্তি প্রকাশ ! বুঝলে ডাক্তার সব কিছু মিলে বার্ধক্যের 

বোবা আরে! ভারী হোয়ে উঠেছে। কিন্তু কি কোরবে! বলতো! । প্রাণবস্ত সচল দুনিয়ার 

এক*পাশে সরে থাকাই কি বার্ধক্যের নিয়তি? এক পাশে পড়ে থেকে শুধু দেখা, শুধু দিন- 

যাপনের ও প্রাণধা বণের গ্লানি নিয়ে শেষ দিনটির প্রতীক্ষা? প্রাণ তো! এখনো আছে, 

তবে কেন এই প্রাণ-চঞ্চলতায় আমার অংশ থাকবে না? ব্দ্ধদের কি দেবার কিছু নেই? 

তাদের তবিষ্তৎ বোলে কিছু নেই; বর্তমানে থেকেও বি তারা না-থাকার সামিল হয়, শুধু 

অতীতের রোমস্থছন কোরে, সে লব দানের জয়-পয়াজয়, সুখ-দুঃখ, লাভ-লোফসানের 
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স্বতিচারণ কোরে দীর্ঘশ্বাস ফেলে দিন কাটাবে? তোমরা! নতুনরা! বল, বৃদ্ধের. 
পুরোনোন! মানিয়ে চণতে পারেন না। সময়-সময় অর্থহীন কথা ৰলেন, আত্মসম্মান- 
বোধ তাদের নষ্ট হোয়ে গেছে। তোমবা কি স্বীকার করবে না যে ব্দ্ধদেরও মান- 

অভিমান, বামন1-অভিলাষ থাকতে পারে? না ডাক্তার, তাদের একপাশে সরিয়ে 

রেখোন1। দীর্ঘ দিন দুনিয়াকে তারা দেখেছে, তাদের অন্তরে যে সঞ্চিত অভিজ্ঞতার 

ভাগ্ার, তাদের যা" দেবার, তা'দের কাছ থেকে যা' তোমর] নিতে পার, তা নেৰার জন্ত 

এগিয়ে এস। একটু সহ্াুডৃতি, একটু সমবেদনা! নিয়ে তাদের দিকে চেয়ে দেখ। 
তোম!দের কাছ থেকে অবহ্লোর অপমান তাদের বুকেও বাজে। তারা নিজেদের 

আরে নিঃসছায়, নিরর্থক মনে কবে।”” 

আবেগ-অভিভূত বৃদ্ধের দিকে সমবেদনার দৃষ্টিতে চেয়ে থাকেন ডাক্তার। হয়তো 
তাঁর নিজের ভবিষ্তৎং চোখের লামনে ডেসে ওঠে। কিন্তু কি কোরে এ সমন্তার 

সমাধান কোরবেন, বুঝে উঠতে পারেন না। 

কিছুক্ষণ চুপ কোরে থেকে বৃদ্ধ উঠে বললেন, “তোমার অনেকটা মুল্যবান সময় 

তুমি আমায় দিলে ভাক্তার, তোমার স্বেহের স্থযোৌগ হয়তে। মাঝে-মাঝে আমাকে 

নিতে ছবে আরো-যদি তোমার লময় হয়।” তাক্তার উঠে ্াড়িয়ে বললেন, 

“মাঝে মাঝে নিশ্চয়ই আসবেন, জেঠামশাই ! ভালেই লাগে আমার, আপনি এলে। 
চলুন আপনাকে এগিয়ে দিই। আমাম একটু ইাটাও হবে» 
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বুদ্ধি পরিমাপ 

দীপালি বসু « 

যে সমস্ত বৃদ্ধি-অভীক্ষার বিবরণ পুর্বে দেওয়! হয়েছে সেগুলি মৃলতঃ এককভাবে 
প্রয়োগ কর! হয়ে থাকে । অর্থাৎ এই সমস্ত অভীক্ষাগ্ডলি একই সময়ে মাত্র এক 
জনের উপর প্রয়োগ করা সম্ভব । কাজেই এগুলির ব্যাপক প্রয়োগ খুবই সময়-সাপেক্ষ। 

তাছাড়া এগুলির সঠিক প্রয়োগ এবং উত্তরের সঠিক ঘুল্যায়ণের জন্ত উপবৃক্ত শিক্ষণ- 
প্রাপ্ত পরীক্ষকের প্রয়োজন। কাজেই যে সমস্ত ক্ষেত্রে অল্প সময়ে অনেক লোকের 

বুদ্ধির পরিমাপ-করা দবকার হয়, ঘেমন সামরিক বাহিনীতে ব। 'কোন শিল্পে উপযুক্ত 

প্রার্থ নির্বাচন করার লময় ইত্যাদি, তখন এঁদব একক অভীণক্ষার প্রয়োগ খুবই 
অন্ুবিধাজনক। এই লব কারণে বিংশ শতাব্দীর প্রথম দিকেই মনোবিদ্গণ দলগতভাবে 
প্রয়োগ সম্ভব এমন বৃদ্ধি-অভীক্ষ! তৈরীর চেষ্টা করেন। 

১৯১১ সালে আমেরিকা হৃক্তরাই প্রথম মহাযুদ্ধে যোগদানের পর দলগতভাবে 

প্রশ্নোগের জন্ত বৃদ্ধি-অভীক্ষার প্রয়োজনীয়তা আরও তীব্রভাবে অনুভূত হয়। কারণ 

সামরিক বাহিনীতে উপযুক্ত লোকশ্বাছাইয়ের জন্ত অল্প সময়ের মধ্যে অধিকসংখ্যক 

লোকের বৃদ্ধির পন্সিমাপ করা প্রয়োজন হয়ে পড়ে। এককভাবে বৃদ্ধি-অভীক্ষ1 প্রয়োগ 
করে লক্ষ-লক্ষ লোকের বৃদ্ধির পরিমাপ করা সম্ভব নয়। কাজেই এই সময় আমেরিক! 

বৃক্তরাষ্ট্রেরে সৈন্-বিভাগে একটি মনস্তাত্বিক-বিভাগ খোলা হয়। এই বিভাগের 
প্রচেষ্টায় আগ্মি আলফা (40025 19) ও আগি ৰিটা (40 8৩6) নামে ছুটি 
দলগতভাৰে প্রয়োগ-যোগ্য বৃদ্ধি-অভীক্ষা! তৈরী হয়। আমি আল্ফ! অভীক্ষাটি বাচিক 
(61591) এবং আমি বিটা হল একটি কৃত্াভীক্ষ] (7610170200৩ ০৪ )।| এই 

ছুটি অভীক্ষ। তৈরীর ব্যাপারে ষে সমস্ত মনোবিদের বিশেষ প্রচেষ্টা রয়েছে তার মধ্যে 

আর্থার এস. ওটিসের (2৮০৮৫ 9, 0689) নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। আমেরিকা! 

হুক্তরাষ্ের ' সৈনা-বিভাগের এই প্রচেষ্টাকে দলগত রুদ্ধি-অভীক্ষ1! উদ্ভাবনের ব্যাপারে 
সার্থক প্রাথমিক প্রচেষ্টা বলা যেতে পারে। পরবর্তীকালে বিডির ক্ষেত্রে ব্যবহারের 

৬ মনঃসমীক্ষণ শিক্ষার্থী; | 
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জন্য থে সকল দলগত বুদ্ধি-অভীক্ষা! তৈরী হয়েছে, সেগুল এই আমি আলফা ও 
আগি বিটা এই অভীক্ষা চুটিকে অনুসরণ করেই কর হয়েছে। অর্থাৎ দলগত অভীগক্ষা 

তৈরীর ব্যাপারে এদের পথপ্রদর্শক বল! যেতে পারে। স্থতরাং প্রথম ও দ্বিতী় 

মহাহ্দ্বের ফলে যেমন শিল্প ও বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে বৈপ্ললিক উন্নতি সাধিত হয়েছিল 

মানন-অভীক্ষার ক্ষেত্রেও তার ব্যতিক্রম ঘটেনি । 

বৈজ্ঞানিক মাপকাঠির বিচারে এই আমি আলফা ও আমি বিট! খুব উচ্চমানের 

না হলেও সৈন্যদলের বিভিন্ন বিভাগে উপযুক্ত লোক-নিয়োগ ও বিশেষ ট্রেনিংয়ের 

জন্য প্রা বাছাইয়ের ক্ষেত্রে এই অভীক্ষা ছুটির প্রয়োগের ফলাফল মোটামুটিভাবে 
সস্তোষজনক ছিল। এই সময় প্রায়াডে সতেরো লক্ষ লোকের উপর এই অভীক্ষা 
ছুটি প্রয়োগ করা হয়। এই ব্যাপক প্রয়োগের ফলে মনোবিদগণ অনেক তথ্য পান। 

এই লব তথ্য মনোবিদদের গবেষণার কাজে নিশেষ সহায়ক হয়। 

দলগত বুদ্ধি-অভীক্ষা গুলিকে সাধারণতঃ গণ-পরীক্ষার (1855 (6590118 ) হাতিয়ার 

হিসাবে গণা করা যেতে পারে। তাড়া ষ্র্যানফোর্ড-বিনের অভীক্ষা বা ওয়েসলারের 

অভীক্ষার সঠিক প্রয়োগের জন্য পরীক্ষককে বিশেষ ট্রেনিং প্রাপ্ত হওয়! প্রয়োজন । 

কিন্তু দলগত 'মভীক্ষাগুলির ক্ষেত্রে পরীক্ষকের ভূমিকা অপেক্ষাকৃত কম গুকত্বপুর্ণ। কারণ 
এই ক্ষেত্রে পবীক্ষকের কাজ হুল পবীক্ষার্থাদের সাধারণ নির্দেশ দেওয়া! ও সঠিকভাবে 
পরীক্ষার সময় গণনা করা। পরীক্ষকের ভূমিকা কম গুরুত্বপূর্ণ হওয়ায় পরীক্ষা্থণদের 
ক্ষেত্রে পরীক্ষা দেওয়ার সময় তাদের পারিপান্থিক অবস্থা মোটামুটিভাবে এক রকম 
থাকে। একক অভীক্ষা অপেক্ষা দলগত অভীক্ষার ক্ষেত্রে পরীক্ষার্থাদের উত্তর 

মুল্যায়ণের পদ্ধতিও 'অপেক্ষাকৃত বিবয়গত ( 0019061%6 )। 

একক অভীক্ষার চেয়ে দলগত অভীক্ষার দ্বারা বেশী নির্ভরযোগ্য হ্বমিতি (00177) 

প্রাওয়! ঘায়। কারণ অল্প পরিশ্রমে দলগত অভীক্ষা অনেক বেশী সংখ্যক লোকের 

উপর প্রয়োগ কর! যায়। একক অভীক্ষ] প্রম[ণ-বিধানের (9181002101296102 ) 

জন্য 'যেখানে ২ থেকে ৪ হাজার লোককে পরীক্ষা কর! হয়ে থাকে, সেখানে দলগত 

অভীক্ষায় ক্ষেত্রে এই সংখ্যা ১ থেকে ৫ লক্ষ পর্যন্ত হওয়। সম্ভব । 

একক অভীক্ষা অপেক্ষা দঙল্লগত অভীক্ষার কতগুলি স্থববিধ। থাকলেও এবং 

বর্তমানে এর আৰস্টীকতা স্বীকার করলেও এর অন্থবিধাগুলিকে উপেক্ষা কর] উচিত 

নন্। দলগত অভীক্ষাগুলির ক্ষেত্রে পরীক্ষার্থার সঙ্গে পরীক্ষক অস্তরঙ্গত! (18011) 
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স্কাপন করতে পারেন না1। কাজেই পরীক্ষার প্রতি পরীক্ষার্থার আগ্রহ বজায় রেখে 

পরীক্ষার্ধার সহযোগিতা। লাভের সুযোগ পরীক্ষকফের নেই ধললেই চলে। অথচ অভীক্ষা 

সঠিক প্রয়োগের জন্য পরীক্ষার্থুর আগ্রহ ও সহযোগিতা একান্তই প্রয়োজন। 

সামগ্লিক অস্থস্থতা, ক্লান্তি, উদ্বেগ ইত্যাদি পরীক্ষার্থীর পরীক্ষাকে প্রভাবিত করতে পারে। 

একক অভীক্ষার ক্ষেত্রে পরীক্ষক এই সব কারণগুলি অনেক সময়ই বুঝতে পারেন। 
কিন্ত দলগত অভীক্ষার ক্ষেত্রে পরীক্ষকের পক্ষে তা বোঝা সম্ভব নয়। তাছাড়া 

পবীক্ষ। গ্রহণের সময় পরীক্ষার্থার আচার-আচরণ নিরীক্ষণ করাও ( 0961 ) সম্ভব 

নয়; যর্দিও এই সময় পরীক্ষার্থীর আচার-আচরণ ঠিকমত লক্ষা করলে তার সম্বন্ধে 
অতিরিক্ত তথ্য পাওয়া! যায়। কাজেই কোন ব্যক্তিবিশেষের ক্ষেত্রে গুকত্পুর্ণ 

শিদ্ধান্ত নেওয়ার সময় দলগত অভীক্ষ। অপেক্ষা একক অভীক্ষার প্রয়োগই বাঞ্ছনীয় । 

বিনে-সাইমন ইত্যাদি একক অভীক্ষাগুলি প্রয়োগের সময় সব পরীক্ষার্থণাকে 

সব গুলি প্রশ্নের উত্তর দিতে হয় না। কোন প্রশ্ন থেকে শুরু করতে হবে তা 

পরীক্ষার্থার বয়স দেখে পরীক্ষক মোটামুটিভাৰে ঠিক করেন। কিন্ত দলগত অভীক্ষার 
ক্ষেত্রে সব পবীক্ষার্থাকে সব প্রশ্নের উত্তর করতে হুয়। কাজেই দলগত অভীক্ষাগুলির 
প্রয়োগ-সীমা (18086 ০1 80011020090) একক অভীক্ষার তুলনায় অধিক ব্যাপক। 

বিনে্ট্যানফে। অভীক্ষাটি তিন বছর থেকে একেবারে উন্নত বয়ন্ব-স্তর পর্যস্ত সকলেরই 

বৃদ্ধির পরিমাপের মাপকাঠি। কিন্ত দলগত অভীক্ষাগুলির কোনটি হয়তো শুধু ছোট 
শিশুদের জন্ত, কোনটি আবার বিছ্ঞালয়গামী ছেলে মেয়ের জন্য, কোনটি হয়তে। কলেজ- 

স্তরের শিক্ষার্থর জন্য, কোনটি আবার শুধু বয়দের পক্ষে উপযোগী। 

ছোট শিশু থেকে বয়ফ্ব-স্তর পর্যস্ত প্রত্যেক স্তরের জন্যই বর্তমানে একাধিক 

দলগত-মভীক্ষ/ আছে। এব প্রত্যেকটি অভীশক্ষার বিবরণ দেওয়] নিক্প্রয়োজন । কাজেই 

প্রতিটি স্তরের উপযোগী দু-একটি অভীক্ষার পরিচিতি নীচে দেওয়! হল। 

খুব ছোট শিশুদের ক্ষেত্রে দলগত-অভীক্ষার প্রয়োগ সম্ভব নয়। কারণ এদের 
ক্ষেত্রে অভীক্ষার সঠিক প্রয়োগের জন্য পরীক্ষকের সঙ্গে অস্তরঙ্গতা স্থাপন একাস্ত 
আবশ্কক। কিন্তু দলগত-অভীক্ষ! প্রয়োগের সময় ইহ! সম্ভবনয়। কিন্তু অভিজ্ঞতার 
ফলে দেখা গেছে যে ৫-৬ বছর বয়সের শিশুদের ১৯১৫ জন করে ছোট-ছোট 

দলে ভাগ করে দলগত-অভীক্ষ। প্রয়োগ কর সম্ভব। তবে এসৰ গ্গেত্রে পরীক্ষকের 
পরীক্ষার্থাধের প্রতি অধিক ব্যক্তিগত নজর দেওয়া প্রয়োজন। এই বয়সের শিশুদের 
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পরীক্ষা করার সময় মুখে-মুখে সমস্ত নির্দেশ বৃঝিয়ে দেওয়া হয়। কোন-কোন 
সময় শিশুরা! পরীক্ষার নির্দেশ সঠিক বুঝতে পেরেছে কিনা তা অস্মান করার জনা 
২-১টি প্রশ্নের উত্তর পরীক্ষকের সামনেই করতে বলা হয়। যে সমস্ত অভীক্ষা 

শিশুদের দেওয়া হয় তার অধিকাংশগুলিতেই সাধারণতঃ ছবি বা নজ্কা (18221 ) 
আকা থাকে। তার মধ্যে কোনটি সঠিক ছবি বা কোনটি অন্যগুলির থেকে পৃথক 
তত] শিউদের দাগ দিয়ে নির্দেশ করতে বলা হয়। কোন-কোন ক্ষেত্রে ছোট-ছোট 

বিশ্ব ফোগ করে দাগদিতে বলা হয়। 

ম্পষ্টতঃই নার্সারি ৰা প্রাথমিক-্ভবের শিশুদের পরীক্ষার সম্ময় লেখা বা পড়। 

কোন*দিক দিয়েই কোন ভাষার ব্যবহার নেই। তাই এই সমস্ত অভীক্ষাগুলিকে 
অনেকে অবাচিক (201) ৮০:৮৪] ) অভীক্ষা বলে থাকেন। কিন্তু এই নামটি 
এই অভীক্ষাগুলির ক্ষেত্রে ঠিক প্রযোজ্য নয়। কারণ এইলব অভীক্ষায় ছৰির 
সাহায্যে শিশুদের বাচিক-বোধশক্তিরও (791 ০00210161)605101) ) পরিমাপ করা 

হয়। কাজেই এইদব অভীক্ষাগুলিকে অনাচিক অভীক্ষা না বলে সচিজ্ঞ অভীক্ষা 

€1060118]) বা অপঠন (17010-168016 ) অভীক্ষা বলা যেতে পাবে। 

প্রাথমিক স্তরের শিশুদের মানলিক বৃদ্ধি-বুত্তি পরিম'পের জন্য যে সব দলগস্ধ 

অভীক্ষার উত্তব হয়েছে তার মধ্যে ওটিসৃ-লিনন অভীক্ষার (0%8-[.6000 11670 

£1110 155) নাম উল্লেখযোগ্য ।. এই অভীক্ষারটির প্রশ্মগুলি কি ধরণের তা 

ৰোঝাবার জন্য নিচে কয়েকটি বিভিন্ন ধরণের প্রশ্নের বিৰরণ দেওয়া হল। 

১। শ্রেী-বিভাগ ( 01855160810) )-_চাঝটি করে বিভিষ্ন জিনিষের ছৰি বা নঝা। 

আক! আছে। তার মধ্যে যেটি অপর তিনটি থেকে পৃথক তাতে দাগ দিতে বলা 
হয়েছে। 

২। বাচিক-ধারণা (৬০৪1 ০০০0০6]0891129601 )-চারটি ছবি দেওয়া আছে তান 

মধ্যে যে ছবিটিতে আগুনের শিখা! দেখ! যাচ্ছে তার নি? দাগ দিতে হৰে। 

৩। ম্বাত্রিকৰিচারশক্তি (0827010905৩ 158502018 )-- প্রথমে একটি বৃত্ত 'অশাক! 

আছে। বৃত্তটি কয়েকটি ভাগে বিভক্ত । তার-পর পর-পর কয়েকটি করে বিন্দু দেওয়া 

আছে। এ বৃত্তটি যে কটি ভাগে বিভক্ত সেই কটি বিন্দু যেখানে অশাকা আছে সেটি 
নির্দেশ করতে বলা হয়েছে। 
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৪) সাধারণ আন (85001 10600008100 )--টেলিফোন, টেলিভিশন, ঘেডিও এবং 
ক্যামেরার ছবি অশাক। আছে। এর মধ্যে যেটির সাহায্যে আমর] কথা! বলি সেটি 

নির্দেশ করতে হবে । 

৫ | নির্দেশ অনুনরণ করা (001191708 ৫1160610178)--একট! গ্লাসের চার রকম ভাতে 

চাঁরটি ছবি আকা আছে। এর মধ্যে যে ছবিটিতে গ্লাসটিকে একটি বর্গক্ষেত্রের মধ্যে 

দেখানে] হয়েছে এখং ভার মাথায় একটি ক্রদু (+) চিহ্ন দেওয়া! আছে সেটিকে নির্দেশ 

কল্সতে হবে। 

এই ওটিসৃ-লিনন অভীক্ষাি দু'টি ভাগে বিভক্ত । এতে প্রথম ভাগে ২৩টি ও দ্বিতীয়ব- 
ভাগে ৩২টি প্রশ্ধ আছে। 

চতুর্থ, পঞ্চম ও যষ্ঠ এইসব শ্রেণীর ছাত্র-ছাত্রীদের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য যে সমস্ত দলগত 
অভ্ীক্ষার উত্তাবন ছয়েছে তার মধ্যে লর্গে-থর্ণডাইকের 1.0106-[1101070116 1/010- 

[.০৬61 738(675) অভীক্ষারির (৪ স্তর) নাম উল্লেখযোগ্য । এতে পাচটি সবর আছে। এই 
সম্পূর্ণ অভীঙ্ষাটি ৫1৬ বছরের শিশুদের থেকে ১২ শ্রেণীতে পাঠরত ছাত্র-ছাত্রীদের উপযোগী। 
এর পাঁচটি করের 7 স্তরটি কেবলমাঞ্র চতুর্থ, পঞ্চম ও ষষ্ঠ শ্রেণীর ছারর-ছাত্র'দের উপযোগী। 

এতে বাচিক ও অবাচিক ছুটি অংশ আছে। বাচিক পরীক্ষ।র মধ্যে আছে-_শবাজ্ঞান 

(৬০০৪১1:১), বাক্য শেষ করা (99009006 90101961017), আস্কিক বিচার-শক্তি 

(%10009600 0585010108), বাচিক শ্রেণী-বিভাগ (৬6:৪1 01855108100), বাচিক 

উপম। (6৮০1 1)8108195) এবং অবাচিক পরীক্ষার মধ্যে আছে--সংখ্যার শ্রেণী বিভাগ 

€618991026101] 01 100100615) এৰং সংখ্যার উপম] (01200: 8108108159)। 

উচ্চ শ্রেণীর ছাত্র-ছাত্রীদের উপযোগী দলগত-অভীক্ষাগুলির মধ্যে স্থূল ও কলেজ-সামর্থ7 
পরীক্ষার (9917001 80৫ 0011686 ৪1110 069) নাম করা যেতে পারে। এই অভীক্ষার 

ছুই নং স্তরটি ১০ থেকে ১২ শ্রেণীতে পাঠরত ছেলে-মেয়েদের উপযোগী । এর 4& ও ৪ নামে 

ছুটি তুগা আকার (90015816)% 1010) আছে। প্রধানত; স্থুল-কলেজের শিক্ষান্ 

শিক্ষার্থী কতটা উৎকর্ষভা দেখাতে পারে তার ভবিষাৎবাণী করার উদ্দেস্তেইে এই 
অ ভীক্ষাটিবু উত্তৰ হয়েছে। 

উচ্চ শ্রেণীর ছাত্র-ছাত্রীদের উপযোগী করে যে সমস্ত দলগত অভীক্ষা তৈরী-করা 

হয়েছে তার অধিকাংশগুপিই বযফদের ক্ষেত্রেও প্রযোজা | তবে গধুষার বয়দের পেজে 
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বাবছারের জন্ত কয়েকটি অভীক্ষাও তৈরী করা হয়েছে। যেমন পিপ্টারের উচ্চতর 
'অভীক্ষা (71705 408006৫1950), আমি আল্ফা, আমি বিটা এবং আমি জেনাবেল 

ক্লাসিফিকেমন টেষ্ট (009 09906191 01858180800) 75501 প্রথম মহাযুদ্ধের পর 

আমি আল্ফ! সাধারণ লোকেদের ক্ষেত্রে ব্যবহারের জন্ত দেয় হয়। পরে অসামন্বিক 

লোকেদের ব্যবচারের উপযোগী করে এই অভীক্ষাটির কয়েকটি সংশোধন গ্রকাশ কর! 
হয়। এই সংশোধন গুলির মধ্যে 'আলকা-৯, বিশেষ উল্লেখযোগ্য । দ্বিতীয় মহাৃদ্ধের 

সময় সৈম্ত-বিভাগের প্রয়োজনে আমি জেনারেল রলাদিফিকেসন টেষ্টটি উদ্ভাবিত হয়। 

দ্বিন্ঠীয় মহাযুদ্ধের পর খুব অল্প সময়ের মধ্য বয়ফদের বৃদ্ধি-পরিমাপের প্রয়োজন হয়। 
এই উদ্দেশে কুইক ওয়ার্ড টেষ্ট (09101 1010 7550 নামে একটি ছোট অভীক্ষা তৈরী 

কর! হয়। একটি প্রয়োগ করতে মোট ১৫ থেকে ২* মিনিট সময় লাগে। পরে স্কুলের ও 
কলেজের ছেলে-মেয়েদের ও বিভিন্ন বুত্তিতে অধিষ্ঠিত ব্যক্তিদের উপযোগী করে অভীক্ষাটিতে 
কয়েকটি স্তরের সংযোজন কর! হয়। 

বর্তমান শতাবীকে গতির হুগ বল! যেতে পাবে । এখন সকলেরই চেষ্টা কি কবে 

অল্প সময়ের মধ্যে ধিক কাজ করা যায়। কাজেই নানান ক্ষেত্রে বর্তমানে দলগত অভীক্ষা- 

গুলির ব্যাপক প্রয়োগ কর! হচ্ছে। এই ব্যাপক প্রয়োগ অভীক্ষাগুলির ক্রটি- 
বিচাতিগুলিকে দুর করে এগুলিকে আরও নির্ভরযোগ্য ও সঠিক করে তুলতে সহায়তা 
করবে। 

যে সমস্ত উল্লেখযোগ্য বৃদ্ধি-অভীক্ষার প্রচলন এখন রয়েছে তার সবগুলিই পাশ্চাত্য- 
দেশে উদ্ভাবিত হয়েছে। এ সমস্ত অভীক্ষার অধিকাংশগুলিই শিক্ষা, সংস্কৃতি ও পারি- 

পাখিক অবস্থার উপর নির্ভরশীল। এই শিক্ষার মান, সংস্কৃতি ও পারিপাশ্থিক অবস্থ! সব 

দ্ধেশে এক রকম নয়। : যে সকল প্রশ্ন পাশ্চাত্য দেশের ছেলে-মেয়েদের পক্ষে উপযোগী 
তার সব গুলি আমাদের দেশের ছেলে-মেয়েদের উপযোগী নয়। কাজেই এই সৰ বৃদ্ধি- 

অভীক্ষাগ্তলিকে আমাদের দেশে সন্িক প্রয়োগ করতে ছলে সেগুলিকে আমাদের দেশের 

ছেলে-মেয়েদের উপযোগী করে সংশোধন করা প্রয়োজন । অভীক্ষাগুলি আমাদের দেশে 

ব্যাপক প্রঞ্ধোগ করে নির্ভরযোগ্য শ্বমিতি ঠিক কর! দরকার । কিন্তু এ পর্যন্ত আমাদের 

দেশ এখনও এ ব্যাপারে বিশেষ অগ্রসর হতে পার়েনি। 



জাত্বনিগ্রহামাদী (1455০019) ফিজিপদ্ব-এর মনোবিষ্লেষণ 

অনল শক্ষগ রায় 

ফিলিপস্ সোমারসেট মম-এর শ্রেষ্ঠ উপন্তাস 'শ্ঙ্ঘলিত মানব” (০1 1707190 

930156989 )এর প্রধান নায়ক। 

এ চরিক-চিত্রণ শুধূ শিল্পকলার গৌরবে সমৃদ্ধশালী নয়, অনুমথত্ দৃষ্টির পরিপ্রেক্ষিত 

বিচার করলে উপন্তাদিকের বিশ্লেষনীশক্তির এক আশ্চর্য রূপও এ স্থলে পরিলক্ষিত হয়। 

এ ছাড়। জ্ঞাত হওয়া! যায়, উক্ত নায়কের ভিতর এক ধরনের আত্মনিগ্রছামোদী 

( 1৪59০101919 ) মনোগাব তার জীবনকে বিশেবভাবে নিয়ন্ত্রণ করে। 

কিশোর বয়ঙ্ক ফিলিপস্ অত্যন্ত সংবেদনশীল, ক্ষীণকায়, খঞ্জ ও সে তার দেহ- 

বিক্কৃতির জন্য আত্ম-সচেতন। ফিলিপস, পিতৃ-মাতৃহীন ও পিতৃবোর তত্বাবধানে 

লালিতপালিত। পিতৃব্য একজন ধর্মযাজক । তিনি ফিলিপস.-কে স্কুলে ভি করে 

দেন। স্কুলে সে তার বিকৃত দেহের জন্ত সহপাঠীদের দ্বারা বিশেষভাবে নির্যাতিত হয়। 

তার জীবন লঙ্কটময় হয়ে ওঠে । শিক্ষকেরা তার প্রতি সহানুভূতিশীল আচরণ প্রদর্শন 

করেন না। এজন শিক্ষক তো সোজাহুজি তাকে 'বিকতপদ নির্যোধ' বলে সম্বোধন 

কযেন। 

শি্ঠুধ্যের ইচ্ছা! ফিলিপন, বিশ্ববিষ্ঞালয়ে ধর্মসনবন্ধীয় বিষয়বন্ত নিয়ে উচ্চশিক্ষা 

কাভ করে। কিন্ক ফিলিপস-এর ইচ্ছা তা নয়। সে অন্ত কোন বিষয় নিয়ে উচ্চশিক্ষা! 

লাভ করতে চায়। পরিশেষে সে হাইভেলবার্গ-এর এক বিষ্তুবিষ্ভালয়ে ভণ্ভি হয়। 

এক বৎসর কাল সে এ শিক্ষাকেন্দ্রে অধ্যয়ন করে। তার পর ফিরে আসে পিতৃবোর 

গুছে। এ লময় এক বয়ফা নারীর ( এক শিক্ষয়িত্রী) সঙ্গে তার প্রেমঘটিত সম্পর্ক 

চি হয়। এ নারীর নাম কুমারী উষ্লফিনূলন। 

এর পর ফিলিপস. লগ্নে বায় হিসাব-রক্ষক হিসাবে শিক্ষানবীলী করতে । কিন্তু 

& কাজে সে কৃতী হতে পারেনি । তখন সেযায় প্যারিসে চিন্্রশিল্পী হযার অভিপ্রায়? 
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সৈখানে ফ্যানী নারী এক তঞ্চনীর লঙ্গে তীর হপ্ততা গলার | ফ্যালী অতান্ড দাবি 
ছিল। জীবন সংগ্রাষে পরাজিত হয়ে সে আঙ্ুহত্যা! কৰে। 

ফিলিপস, ছুই বৎসর ধরে এ কলাভবনে শিক্ষালাভ করে। কিন্তু এ শিক্ষান্দিরের 

অধাক্ষ একদিন তাকে ডেকে জানিয়ে দেন চিগ্রশিল্লী হিসাবে সে পূর্ণমাত্রায় বার্থ । 
ফিলিপস, নিবষে এ শিক্ষাকেন্! থেকে বেরিগ্নে আগে। | 

এবার ফিলিপস মেডিক্যাল কলেজে ভতি হয়। এ সময়ে সে নিজেকে বড়ই 
নিঃসঙ্গ বলে মনে করে। তখন মিলদ্রেড নামক এক তকণীর সঙ্গে তার আলাপ হয়। 

দুজনের ভিতর বেশ সন্ভাৰ জন্মায়। ক্রমশঃ এ অনুসঙ্জ প্রেম-বোধে পর্যবসিত হয়,। 

মিলড্রেড এক চায়ের দোকানের পরিচারিক|। 

মিলড্রেড ফিলিপস্-কে সঙ্গ দান করে বটে তবে ঘনিষ্ঠভাবে গার সঙ্গে মেশে না?। 

ফিলিপস্ এট! লক্ষ্য করে বিশেষ বেদনা! অনুভব করে। একদিন সে মিলড্রেতের 

নিকট বিবাহের প্রস্তাব দেয়। কিন্তু সেটা প্রত্যাখ্যাত তয়। 

মিলড্রেড এমিল নামক এক হৃবকের সঙ্গে ঘোরাফের স্ুক করে। ফিলিপন্ 

এতে বিরক্ত বোধ করে। মিলগ্রেডকে মে ভোলবার টেষ্ট করে। নোর] নেলবিষ্ট 

নায়ী এক লেখিকার সঙ্গে আলাপ ছয়। লোবরা ফিলিপস.-এর প্রতি আকৃষ্ট হুয়। 

ছুজনের ভিতর সখ্যতা জন্মায়। 

হঠাৎ একরিন যিলগ্রেডের আবির্ভাব হুয়। তাকে দেখে ফিলিপস, বিচলিত 

সুয়ে পড়ে। আবার সে মিলদ্রেডের প্রতি আকবিত হয়। যিলদ্রেড তখন অস্তঃসত্বা । 

ফিলিপস্ বুঝতে পারে এ জন্যই বা আশ্রক্প লাভের জনয মিলদ্রেড তাত নিকট 

এসেছে । কিন্তু তবু ফিলিপস, মিলফ্রেডের দিকে ঝুকে পডে। দিন কয়েক পৰে 

মিলড্রেড আবার ফিলিপসকে ছেড়ে চলে যায়। ফিলিপস, জানতে পারে মিলড্রেত 

ভার বন্ধু প্রিফিথস.-এর সঙ্গে এক বাড়ীতে বান করে। 
1 

গ্রিফিধস.এর সঙ্গে মিলড্রেডের একদিন বিরোধ বাধে। তাদের ভিতর 

ছাড়াছাড়ি ছয়ে যায়। এরপর মিলদ্রেড বারবণিতার বৃত্তি অবলগ্বন করে। সে 

আবার ফিলিপস.এর নিকট ফিরে আসে । ফিলিপস, তাঁকে গ্রহণ করে ও বাড়ীতে 

স্থান দেয়। তবে এ তর্দীর প্রতি সে আর প্রেম*াব পোধণ ফাঝে না। মিধাড্বেড 
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খএট। উপলদ্ধি করে কিন্ত গ্রন্থের মধ্যে আনে লা। সে দিব্যি এ বাড়ীতে বসবাস 

করতে থকে ও বাড়ীর আসবাৰপত্রগ্থলি অযত্বলহকারে টানাটানি করে তার 

কোন*কোনট1 ভেঙ়েও ফেলে । পরিশেষে এ বাড়ী থেকে একদিন উধাও হয়ে যায়। 

&ঁ সময়ে ফিলিপ. এর আধিক পরিস্থিতি খুব খারাপ হয়ে দীড়ায়। দৈনন্দিন 
খাওয়াও তার জোটে নাঁ। মেডিক্যাল কলেজের পড়ান্তন৷ তাকে ছেড়ে দিতে হুয়। 
তার এক সাংবাদিক বন্ধু তার উদ্ধারের জন্য এগিয়ে আসে । ফিলিপস, শ্বল্প আয়ের 
একটি চাকরী পায়। এমনিভাবে কিছুদিন অতিবাহিত হওয়া পর তার নিকট 

সংবাদ আসে তার পিতৃবোর মৃত্যু হয়েছে। ফিলিপন, পিতৃব্যের সম্পত্তির মালিক হয়। 
আবার সে মেডিকেল কলেজে ভত্তি হয় ও কৃতী হয়ে বেরিয়ে আসে। 

কর্ম-জীবনের ভ্ুকতে ফিলিপস সাল্পি নায়ী একটি তরুণীকে বিবাহ করে। 

লাঙ্সিত্ন প্রতি সে প্রেমাসক্ত ছয় না, কিন্তু তাকে নিয়ে ঘর-সংসার করে। এইখানেই 

বালের পরিসমাপ্তি। 

এবার ফিলিপস, এর মনোবিষ্লেষণের চেষ্টা কর যাক। ফিলিগস মিলড্রেডের 

প্রতি প্রধল ভাবে আসক্ত হয় কিন্ত এ তকণীর নিকট থেকে কোন সাড়া পায় না। 

ধয়ং বলা চলে, মে ম্িলড্রেডের তরফ থেকে নিয় বাবহার পায়। আশ্র্ধের বিষয় 

এই যে, তা সন্্বেও ফিলিপস. তার সঙ্গ কামনা! করে। এ থেকে কিধারণা করা চলে 

ন! বে, ফিলিপস, মূলতঃ আত্মনিগ্রহামোদী (71850010150) ছিল? অর্থাৎ প্রেমিকার 

ভালবাসা লাভ না কর! সত্ত্বেও, তার দ্বারা অবহেলিত হয়েও তা থেকে সে অদ্ভুত 
ধরণের এক আত্ম-তৃপ্তি পায়। এ যেন আলেয়ায় আলোর পিছে ছুটে উদ্ভট প্রকৃতির এব 

আনদা লাভের সান্িল হওয়!| বল! বাহুলা, এ ধরনের মানসিকতার মূলে অবচেতন মনের 
প্রভাব বিশেষভাবে ক্রিয়াশীল | তার কারণ এ ধরণের আসক্তি বা! প্রেম অযৌক্তিক 

প্রকৃতির । এক"এক ধরনেব ভাব-ৰিকারেবু (002219) পর্যায়ে ফেললেও ৰোধ কি 
ভুল হয় না। 

মনে প্রশ্ন দেখ]! দেয়, উক্ত আচরণিক বিকাশের উৎস কোথায়? আমর! এ স্থলে 

হায়েডের চিন্তান্নর্শনের প্রয়োগ ঘটাবে! । তার কারণ বৈজ্ঞানিক ঘৃইিভঙীর সহায়তায় তিনিই 
সর্ষ প্রথম অবচেতন মনের ক্রিয়াশীলতার পরিচয় দেন। 

মাগুষের ভিতয় মৃ্ধি। বুদ্ধি, সয়াজ-বোধ ও প্রচলিত ধরনের শিক্ষার প্রভাব সক্রিয় 
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থাক সত্বেও সে অ্ষ্ঠ এক মানসিকতার দাপটে পড়ে বিবেক-বিরুদ্ধ ও উদ্ভট প্ররুত্তির 
আচরণে প্রবৃত্ত হয়। বহু স্থলে ছুয়ের ভিতর ছন্দ ঘটে ও মানুষ শক্তিহীন হয়ে স্বকীয় 
বিচার-বৃদ্ধির বিরুদ্ধাচরণ করতে সক করে। 

মনোবিষ্লেষণের ফলে জানা যায়, এ ধরণের অদ্ভুত আচরণ বা যনৌবৃত্তির মুলে 
বালা-জীবনের এবণাবৃত্তির অপূর্ণতা বা অবদান বিরাজমান থাকে। জীবনে সহজাত 
প্রবৃত্তির প্রভাব অনন্বীকার্ধ ও তার স্বতংক্ফুর্ত প্রকাশ ও তার প্রভাব মন থেকে মুছে 

ফেলা যায় না,_মনের গভীরে অবদমিত অবস্থায় বিদ্যয়ান থেকে, জীবনের পরবর্তাঁকালে 
সচেতন-লন্ধ নীতি, কর্মপ্রবণতা! ও সংস্কৃতির গ্রাধাণ্যের ক্ষেত্রে কোন না কোনভাবে 

প্রাকার গড়ে তোলে । এর ফলে মনের ধিকাঁশ সন্কুচিত হয় ও কখনও-কখনও জীবন- 
বিরোধী বা নিষ্ক্রিয় মানসিকতার রূপ, মনোবিকৃতি, উদ্যমের অভাব প্রভৃতি প্রতিকূল 

অবস্থার উদ্রেক করে। মনঃসমীক্ষণ-তত্ব আবিফত পদ্ধতির অন্থদরণে জ্ঞাত-ছওয়া যায়, 
এ গুলির মূলে বাঁল্য-জীবনের অপরিণত বৃদ্ধ, অগ্লীতিকর, ঘন্দমুক ও আঘাতাত্বক অভি 

জ্ঞতার রেশ মনের অবচেতনে ক্রিয়াশীল হয়ে সচেতন মনের প্রভাবকে দূর্বল করে তোলে। 

কিন্তু আমাদের আলোচ্য উপন্যাসে নায়কের বাল্য-জীবনের রূপ সম্পর্কে আমরা খুব 
অল্পই জানতে পারি। তার জীবন-্প্রভাত থেকে অঙ্গ-বৈকলেযর দকণ যে বারে-বারে অন্ুভূতি- 
মূলক বিপর্যয় দেখ! দেয় তার প্রভাবকে অস্থীকার করার কোন উপায় নেই। এ অনুভূতি 
ৰা তৎ্জনিত আবেগ জীবনে প্রভাবশীল হলে তার পরিপৃরণ, বাক্তি যৌনশক্তি-পৃরণের 
মাধ্যমে ঘটাতে সচেষ্ট হতে পারে। মনে হয় এ স্থলেও অনুরূপ ক্রিয়াশীলতাঁর নিদর্শন 
প্রকট হয়ে ওঠে। এছাড়া মিলড্রেডের প্রেম লাভের জন্য ফিলিপস-এর ভিতর একটা 
উতৎকট ধরনের তাগি?ও বিদ্যমান। খঞ্জ ফিলিপস.-এর বেদনাক্রিষ্ট চিত্ত মিস, উইলকিনসনূ, 

নোরা, সাল্সি, ফ্যানি-এদের ভালবাসা লাভ করে, কিন্তু মিলড্রেডের দ্বার প্রত্যাখ্যাত হয়। 

মনে হয় এ অতৃপ্ত ইচ্ছার প্রভাব তাকে ব্যাকুপ্প করে তোলে । এ ছাড়! ঠিক কোন নারীর 
আকর্ষণ কোন পুরুষকে ও কি অবস্থায় বিচলিত করে তার হদিশ পাওয়াও কঠিন। 

সম্ভবতঃ শুধু শনোবিষ্লেষণের মাধ্যমেই এ রহমতের সন্ধান লাভ করা চলে, অন্ত কোন- 
ভাবে নয়। 

কোন সাহিত্য সমালোচক বলেন মিলড্রেডের প্রতি ফিলিপ, এর আকর্ষণের 

মুলে তার মাতৃ-জট বা 10006 ০0010016%" এর প্রভাব বিদ্তমান থাক! সম্ভব। 

তধে মমনএব গল্লাংশের ভিতর এর কোন উল্লেখ মেলে না। 



৩৪ চিত্ত ঃ প্রথম সংখ্যা ১৩৮৩ 

কিন্ত মম লিখেছেন টশশব-্জীবনে তার মায়ের প্রতি যে গভীর আকর্ষণ ছিল, 

আশি বছৰ বয়সেগড তার ভিতর এ লেছের রেশ সঙ্কি্ ছিল। আমরা এ বথাও 
জানি মম বিবাছিত জীবনে সুখী হন নাই। তিনি অসম্ভব তোতলাও ছিলেন। এ 
থেকে ধারণা কর] চলে, জীবন-প্রভাতে মম এর মায়ের প্রতি যে আকর্ষণ ছিল 

পরিণতকালে স্ত্রীর প্রতি ভালবাসার মাধ্যমে তার চলমানতার স্বাভাবিক ক্ফুরণ ও পৃরণ 
ঘটে নি। এজপ্তই কি লেখক মিলড্রেড নামক চরিত্র-চিদ্রণের ভিতর দিয়ে তার 

অবদমিত তথ] বিকৃত ইচ্ছাকে অভিব্যক্ত করেন? অর্থাৎ একথা কি বলা চলে যে 

খিলড্রেড মম এর উদ্ভট ইচ্ছার প্রতীক? আমাদের এ দিদ্ধাত্তকে যদি যৃক্তিসিদ্ধ 
বলে মনে হয় তাহলে এ ধরণের সাহিতা-স্থাইিকে কি এক প্রকার প্রতিরক্ষণ- 

কৌশলের (1090106 11601190191 ) সামিল বলে গণ্য করা চলে না? মনেহয়, 

মম এর মানপিকতা উৎদারিত এ সাহিত্য-কীপ্তির ভিতর দিয়ে সাহিতাকের স্বকীয় 
ভাবাবেগের হ্বতঃন্ফৃতি (08:091515 ) প্রকাশ লাড করে। 

তবে মম এর বিচান-বুদ্ধিদীগ্ট জীবন-দর্শনের সঙ্গে জীবনের এ আশাহীনতার রূপ 
ঠিক মত মিল খায় না। এজন গল্পের পরিণতি অন্ত রূপ নেয়। ফিলিপস, পরিশেষে 

সাক্পি নায়ি এক শুকণীকে বিবাহ করে সুখে খর-সংসার করে। 

মমালোচকের দৃষ্টিতে বিচার করলে এ ধরণের উপনংহারের মুলে ছ্বিবিধ কারণ 
বিন্তযাদ থাকত্ডে পারে । এক, মম ব্যক্তিগত জীবনে যে ইচ্ছ! পুর্ণ করতে পারেননি 

গল্প রচনার মাধামে তার পুরণ ঘটেনি, দ্বিতীয়, আশাহীনতায় বিধ্বস্ত না হয়ে জীবনে 

তিমি প্রকারান্তরে বাস্তবত্তা-বোধের (28০) বিজয় ঘোষণ! করেন। 

এবার উপন্তাসের নামকরণ সম্পর্কে দু-চার কথা বলা যাক। «01 01021) 

3০9৫9৪০,--অর্থাৎ, শৃঙ্ঘলিত মানব। এ শুঙ্ঘ্ধ কি-জাতীয়? বলা বাহুলা, এ 
শৃঙ্খল আবেগ-কেন্িক। এ আবেগ মুলত; অযৌক্তিক তথা! অৰচেতন মনের দ্বার 
প্রভাবিত। মনে হয় উপন্বাসিকের মনোবাজেয যে আবেগ শৃঙ্থলিত অবস্থায় 
বিরাজমান ছিল, তারই প্রকাপ ঘটে এ রচনার মাধামে। তবে এ অভিবাক়ি 

আম্চ্ঘ ও হুন্দর় ভাবে বিকাশ লাভ করে শিল্পাশ্রিত্রূপে। 

প্রসঙ্গত: এগুমগ্ড বের্গলার প্রণীত “57001015901 3616 1980986, গ্রন্থের একটির 
উদ্ভিন উল্লেখ করব। তিনি লিখেছেম, ২০ 1181791) 06108 ০80 60016 (0৪ 
0:01 17610158615638 ০01 6211 ০1011011004 ড101)006 ৫৬৬610108 ৪% 16951 
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99206 01 (86 192/6609 %111011 ০1550911156 1000 085০010 1895000180). 11105 

3০0126 19 (809 6 111/51881 1101120 0816” অর্থাৎ শৈশব-জীবনের সহ্থায়হীন 

অবস্থার প্রভাব জীবমেষ পরবর্তীকালে ক্রিয়।গীল হয়ে কোন, না কোন প্রকার আত্ম 

নিগ্রহমূলক মনোভাবের উদ্রেক ঘটায়। এ যেন এক সর্বমানবীয় আবেদনবিদ্ধ 

মানসিকতার রূপ বিশেষ। তবে কি প্রতি ব্যক্তির ভিতরেই নিজেকে ছুংখে-কষ্টে 

বিদ্ধ করে তৃথ্চি পাওয়ার এক প্রবণতা যনের অৰচেতনে ৰিস্তমীন থাকে? চলতি 

কথায় বলে, -স্থুথে থাকতে ভূতে কিলায়।” নিজেকে একটা গীড়নেয় মধো নিয়ে 
না ফেললে কি মানুষের মন স্ুস্থির হয় না? ফ্রয়েড বলেন প্রেম-জীবনেও বহু গুলে 

এ কণি খুব প্রঝটরূপে ৰিকাশলাভ করে। শরংচন্দ্রের দেবদাসের ভিতরেও এ 
প্রবণত। সক্রিয় হুয়। সে যথেষ্ট সৃযোগ পেয়েও তার প্রণগিণী পার্ধর্তীকে নিজের 

কাছে নিবিড়ভাবে আনবার চেষ্ট] করেলি। হা-হুতাশ করে, নিজের সত্তাকে ছিন্নতিন 

করে, নিজেকে নিঃশেষ করে দিয়েছে। একি এক ধরণের অজানা প্রকতি্ অভিমানের 

রূপ বা! বিকৃত ধরণের সুখ লাভের পন্থার সামিল? 

বল] বাহুল্য, এ ধরণের মনোভাবের ভিতর এক অসামা্িক আচরণিক বিকাশ 

লক্ষ্য করা যায়। এর ভিতর ভীক চিত্তের প্রকাশ বিদ্যমান। 

এর সঙ্গে বুঝতে হুলে বা মন থেকে এ প্রকৃতির উত্তট ইচ্ছাকে তাড়াতে 
হুলে পৃরুষকার বা বান্তবতাৰোধের প্রাধান্য ঘটানোর প্রয়োজন আছে। এটা করা 
চলে, মনঃসমীক্ষণ পদ্ধতির মাধামে এ ধরণের অযৌক্তিক ইচ্ছার হুত্র-সন্ধান লাভ করে, 
এর কুফল সম্পর্কে সচেতন হয়ে বা বিচার-বুদ্ধির প্রয়োগে তার সঙ্গে সংগ্রাম করে। 

আশ্চর্যের বিষয় এই যে এইভাবে ইচ্ছার রূপাস্তর সাধনও সম্ভবপর হতে পারে। 

ফ্রয়েড বলেন ইচ্ছা বা কামনাই জীবনল্লোতকে প্রধানতঃ চলমান করে রাখে। 

রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন, 

ইচ্ছে। 

সেই তে। ভাঙছে, সেই তো গড়ছে, 

সেই তো! দিচ্ছে নিচ্ছে।' (তাসের দেশ) 

ইচ্ছার ভাঙন অপেক্ষা গড়ন বা হুনিয়স্্রণই জীবনে কামা। কিন্ত এটা সম্ভবপর । 

মনঃসমীক্ষণ তত্বের আলোকে মনোবিন্টেধণ এ কাজে বিশেষ সহায়তা করতে পারে। 
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জ্রয়েড একটি পত্রে লেখেন মনকে বিঙ্লেষণ (:82915915) করতে পারলে সেট! 

মানপসিক সংশ্রেষণ (950036818) ঘটানোর পথে কোন বাধা (0568019 ) হষ্টি করে না। 

এ ছাড়া এর দ্বায়! মানিক পরিশুদ্ধিও (90018786101) ) ঘটে । 

রবীন্দ্রনাথ ইচ্ছাকে “অশাস্ত আকাঙ্খা! পাখি” বলে উল্লেখ করেন। সাংখা-দর্শনের 

পরিপ্রেক্ষিতে বল! চলে তম ও বূজ গুণের গ্রভাবেই এরূপ ঘটে। কিন্ত মনঃসমীক্ষণ 

তত্বের মতে প্রথমে মানলিক বিঙ্লেষণ ও পরে বিচার-বুদ্ধির প্রয়োগ মনের ভিতর 

প্রশান্তির ভাব এনে দিতে পারে। ৰল! বাহুল্য, এটা একটি মনোধৈজ্ঞানিক পন্থা । 
ইংলগু, আমেরিকা, জার্মানী প্রভৃতি দেশ মনোবিজ্ঞানের এ অবদান সম্পর্কে যথেষ্ট 

মাত্র সচেতন হয়ে উঠেছে। কিন্তু ভারতবর্ষের শিক্ষিত সমাজ এ বিষয়ে আগ্রহশীল 

হয়ে উঠেছেন বলে মনে হয় না। আমরা বিষয়াস্টির উপর তাদের দুটি আকর্ষণ 

করি। আমর! মনে করি মনোবিষ্কেষধ ও সংঙ্লেষণের ছার! শুধু মনকে পরিশুদ্ধ ব! 

উন্নত করে তোল! সম্ভব হয় না, ভারতীয় সংস্কৃতির যে একটি মুল কথা অর্থাৎ আত্ম- 
জন লাভ ৰা মনের গভীরে যে আত্মোক্সতিমুলক মানসিকতার বীজ নিহিত আছে তার 

সন্তানলাভ ও তাকে জীবনে কার্ধকন্ী করে ভোলার ক্ষেত্রেও বিশেষভাবে সহায়ক হতে 

পানে। 



গরিবার-পরিকন্প্নার আইন ও মানপিক পমস্যাবনী 

স-অমরেজনাথ বনু 

ভারতের জনসংখ্যা ষে ভাবে বৃদ্ধি পাচ্ছে তাতে পরিসংখ্যান-বিজ্ঞানীদের ধারণ। বে 
১৯৯*-এর মধোই জনসংখ্যা ১** কোটিতে পৌছাবে। এরূপ জনসংখ্যা বৃদ্ধিব ছার 
যে কোনও উন্নতিনীল দেশের সমগ্র বৈষয়িক উন্নতির পরিকল্পনা বানচাল করে দেওয়ার 
পঙ্গে যথেষ্ট । কাজেই জন্ম-শাসন যে এই মুষ্র্তেই প্রয়োজন, এ বিষয়ে আজ আর 

কারও দ্বিধা নেই। ভারত সরকার দেশের জনসংখ্যা বুদ্ধির ছার কর্মিয়ে আনার জনক 

নানা কার্ষস্থগী গ্রহণ বেছেন এবং এর জনা উপযুক্ত প্রচারের মারফত জনগণকে শিক্ষিত 

করে তোলার চেষ্টা করে যাচ্ছেন। কিন্তু এত সকল কার্ধস্থটী ও পরিকল্পনা সবে জন- ' 

সংখা বৃদ্ধির হান আশানুরূপ হ্রাস পায়নি । জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার এবপ মন্থর গতিতে " 

স্থাস পেলে ঠাযয়িক উন্নতির সমগ্র পবিকল্পনাই বিপর্যস্ত হয়ে যানে। কাজেই হ্রাস পাওয়ার্থ 

গতি আরও ত্বরাম্থিত করা দরকার। তাই এখন অনেকে বাধ্যতামূলক নিজ করণ, 
আইনের লাহাধ্যে বিবাহের বয়স আবু ও উ-ধ্ব নির্ধারণ করে দেওয়!) ছুই বা তিনের অধিক 

সন্তান জনম্মদান করাকে বেআইনী ঘোষণ! করা, ইত্যাদি নান! রকম ব্যার্থ গ্রহণের জন 

মতামত প্রকাশ করেছেন। ভারতের জনদংখ্যার অধিকাংশই অশিক্ষিত ও পরিবার- 

পরিকল্পনার ব্যাপারে দিলিপ্ত। কাজেই অনেক চিন্তাশীল ব্যক্তিই এরূপ একটা জকরী 

বাপার কেবল মাত্র এই অশিক্ষিত ও নিলিগ্ত জনতার ইচ্ছার উপর ছেড়ে দিতে চান না!। 
এরূপ ছেড়ে দেওয়া সমীচীনগড নগঘন। কাজেই' আইনের সাহাধা নেওয়া ছাড়! 
উপায় নেই। 

বর্তমানে ভারতে জয়্-নিয়ন্ণের জন্ হুদ্ব-কালীন অবস্থার (প্রয়োজন ও গুরুতর দি 
থেকে ) অনুরূপ আইন ও ব্যবস্থাদি গ্রহণ করতে হুবে। কিন্তু প্রতিটি আইন ও ব্যধঙ্থী 

গ্রহণের পূর্বে আমাদের & সফল আইন ও বাবস্থাদির ভবিষ্তৎ প্রতিক্রিয়া ও ফঙ্গাধলৈর্ 
কথ! নান! দিক থেকে অতাস্ত গুরুত্ব ও খু'টিনাটি সু বিচার করতে হবে এধং প্রয়োজন, 

বোধে আইন ওৰ্যবস্থাদির প্রয়োজনীয় সংশোধন করে নিতে হবে। এসকল প্রতিক্রিয়ীঞ 

ক অংসর্থীক্খক । শিক্ষক, বাপিগঞ্জ বারী বিভ্তালয়। অংশফালশীন উপাধ্যাক্স, 

ডেভিড হেয়ার ট্রেনিং কলেজ, কলিকাতা । 
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ফলাফলের কথ! বিবেচনার সময় আমাদের, এমনকি হুমুরপ্রসারী প্রতিক্রিয়া ও ফলাফলের 
কথাও ভাবতে হবে; কারণ আমাদের বর্তমানের সখ স্থবিধা লাভের জন্তু ভাবী বংশধরদের 

উপর আমাদের কর্তব্যে ক্রটিঞ্জনিত ফলাফল ও ভুলের বোঝ! চাপিয়ে দিতে পারি ন1। 

তাতে সমগ্র মানব সমাজেরই ক্ষতিসাধন করা হবে। বর্তমানে একটি বিশেষ পন্থা 

অবলম্বন কর! সহজতর ও স্থুবিধাজনক-_কেবল স্বাগত এই বিবেচনার উপর নির্ভর করেই 
একটি পন্থ! গ্রহণ বিজ্ঞানসম্মত ও কল্যাণকর নয়। যদি সহজ পন্থাটি ভাবীকালের উপর 

নান। প্রকারের অবাঞ্ছিত প্রতিক্রিয়। শষ্টি করে তাহলে ভা অবস্থাই পরিত্যাজ্য। সে ক্ষেত্রে 

অন্ত প্থ। কঠিনতর হলেও গ্রহণযোগা। মানুষের মঙ্গল যেখানে উদ্গেশ্ট, সেখানে পন্থায় 
লহজতা, পন্থ। নির্ধারণের মাপকাঠি হওয়া! কোনক্রমেই ঠিক নয়। এবং মাচুষের কল্যাণ 

বিবেচনার সময় সংকীর্ণ স্থান-কালের মধ্যে মান্পষের সাময়িক মজলের কথা ভাবলে চলবে 

না। এতদিনের বিজ্ঞন-সাধনায় লব্ধ জ্ঞনের উপর নির্ভর করে যতদুর পর্যস্ত এই 
স্থবান-কালের পরিধি বিস্তৃত কর] যায় তাকরতে হবে । এই কারণে জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণের 

প্রতিটি আইন ও ব্যবস্থা প্রণয়নের সময় তার সাথে জড়িত মানুষের (বর্তমান ও 

ভাবীকালের ) স্বাস্থ্য সম্পর্কিত সঃন্তাবলী ইত্যাদির কথা গভীর ভাবে ভাবতে হবে। 

এখনকার যে কোনও কাজের প্রতিক্ষিযা সু্বরপ্রসারী হতে পাৰে। এই কাজে ত্রুটি 

থাকলে, হিসাবে গরমিল হলে প্রকৃতি (08016) ক্ষমা করৰে না। তার নিয়ম 

অলজ্যনীয়। 

এই প্রবন্ধে, জন্ম-নিয়ন্্রণের জগ্ভ যে সকল আইনের কথা ভাবা হচ্ছে তার মধ্যে একটি 

আইনের সাথে জড়িত কিছু মনন্তাত্বিক সমস্তাৰলীর কথ। আলোচন। করা হবে। ভারতের 
কোনও-কোনও প্রদেশে এরূপ আইন-প্রণয়নের কথ। ভাবা হচ্ছে বা আইন প্রণয়ন কব 

হচ্ছে, যার সাহাযো ছুই বা তিনের অধিক সন্তানের জম্মদান অপরাধ বলে পরিগণিত 

হবে এবং জন্মদানকারী বাব। ও মাকে শাস্তি দেওয়! যেতে পারবে । এই শান্তি জরিমান। 

ও কারাদণ্ড হতে পারে । আশা করা হচ্ছে শান্তির ভয়ে ৰাবা-ম। অধিক সস্ভতানের জন্মদান 

থেকে বিরত থাকবে । আইনের মধ্যে শান্তি-বিধানের ব্যবস্থা থাকায় যারা আইনের 

বিষয়টি সম্পর্কে তাৎপর্য উপলন্ধ করে আত্ম-সংযম অবলম্বন করতে পারবে না, তারা 

শাস্তির ভয়ে সংযত আচরণ করৰে। শাস্তি-বিধ!নের বাবস্থার প্রয়োজনীয়ত] এখানেই। 

কিন্ত শাস্তির ভয়ও সকল মানুষকে সকল সময় কোন একটা কাজ থেকে বিরত করতে 

পায়ে না; বিশেষতঃ অধিকাংশ ম'নুধই যদি অশিক্ষিত ও কুসংস্কারাচ্ছল্ন ছয়। তাই 
অম্'না জাইনের ক্ষেতে যেমন আইন উপেক্ষা করে বেআইনী ব। অসংবত আচরণ 

দেখতে পাওয়া! যায়, তেমনি জন্ম-নিয়ন্ত্ণের আইনের ক্ষেত্রেও আইনের উপেক্ষা ও 



পরিবার-পরিকল্পনার আইন ও মানসিক সমস্থাবলগী ৩৯. 

অসংবত আচরণ পরিলক্ষিত হুলে, আশ্চর্য হবার কিছুই নেই। সাময়িক লোভ-ল!লসা, 
উত্তেজনা, কুসংস্কার, সাৰধানতার অভাৰ, ভুল হিসাৰ ও সিদ্ধস্ত ইত্যাদি কিছু-কিছু মানুষকে 
এই আইন লঙ্খনের আচরণের দিকে ঠেলে নিয়ে যাবে। বল! যেতে পাৰে এক্লপ 
ক্ষেত্রে গর্ভপাত ঘটাতে পারবে, কারণ গর্ভপাত ঘটান এখন আইনসিদ্ধ। কিন্তু 
আমাদের দেশের সাধারণ মানুষের মন গর্ভপাত লহুজভাবে গ্রহণ করার মত প্রস্তুত 
কিন। সে ব্যিয় সন্দেছে আছে। গর্ভপাতের পথে অনেক সংস্কার, মানবতা বোধ, 

ধর্ম বিশ্বাস বাধা হয়ে দাড়াতে পাবে । ইতিমধ্যেই কোনও কোন ধর্মায় সংস্থা 
গর্ভপাতের বিরুদ্ধে মতামত প্রকাশ করেছেন। মনুয্-চবিত্র সম্বন্ধে যাদের ধারণ! 

আছে তারা নিশ্চয়ই এটা স্বীকার করবেন যে ভারতবর্ষে জগ্ম-নিয়ন্ত্রণের আইন- 
ভঙ্গকারীর সংখা! নেহাত কম হুবে না। তখন মুল সমস্যা দাড়াবে এপ আইন- 
জঙ্খনকারী পিতা-মাতার সন্তানদের নিয়ে। আইন-ভঙ্গকারী পিতা-মাতার উপয় 
আইনের প্রয়োগ সন্তানদের উপর কিরূপ প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করবে তা আমাদের 

বিশেষভাবে অন্থধাবন করতে হৃবে। একটি সমশ্যার সমাধান করতে গিয়ে যেন 

অপর একটি সমস্যার উদ্ভব ন] ঘটে। 

মনে করা যাক কোনও মা-বাৰা আইন অস্থমোদিত সংখ্যার অধিকসংখ্যক 

সম্তানের জন্মদান করলেন। তখন এই অপরাধের জন্য আইন অনুযায়ী তাদের 

শান্তি পেতে হবে। এখন দেখা যাক এই শান্তিদানের ফলে শিশু-সম্তানের 

কিভাবে মানসিক দিক থেকে প্রভাবিত হয়। যা-বাবা অপরাধ করেছেন ; কাজেই 

ভাদের শান্তি পেতে হবে। ফলে হয়ত তার ভবিষ্যতে এপ অপরাধ করা থেকে 

বিরত হবে। কিন্তু যে সন্তানের আবির্ভাবের জন্য তাদের অপরাধ প্রমাণিত হুল বা 

প্রকাশিত হল এবং শাস্তি পেতে হল, তাঁর প্রতি তাদের একট। বিরূপ মনোভ।ব 

গড়ে ওঠ অস্বাভাবিক নয়। নিজেদের অসংযত বা অসাবধানতামুলক আচরণের দায়িত্ব 

তার! নৰাগত সন্তানের উপন্ব চাপিয়ে দিতে পারেন। কারণ এ আচরণ ও সন্তানের 

আবির্ভাব একই সৃঞ্জে গ্রধিত। অপরাধের দায়িত্বের এরপ স্থানাস্তর ঘট। অস্বাভাবিক 

নয়। কজন মানুষ আছে যারা সব ব্যাপারট। বস্তুনিষ্ঠ (০৮1০০৮%৩) ভাবে গ্রহণ 

ফরতে পারবে এবং অপরাধের শাস্তি মাথা পেতে নিতে পারবে? শাস্তি পাওয়া 

শেষ ছয়ে গেলেও এই সন্তানের অস্তিত্বকে মা-বাবা একটা লঙ্ঞকর ঘটন! ৰলে মনে 

করতে পারেন; কারণ যে অপরাধের জন্য শান্তি পেতে ছল সেই অপন্াধের ফলটিকে 
তাদের সারা জীবন ধরে রাখতে ছবে। সন্তানের উপর মা-বাবার এই ছ্াইিভজীর 

ফল, সন্তানের পক্ষে এবং মা-ধাৰা ও সন্তানের সম্পর্কের ক্ষেতে যে কি ম্বারাত্মক 
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আকার ধারণ করতে পাঁরে ত| মনোবিজ্ঞানের ঘে কোন ছাই হজে ছাককগম কযতে 

পারবেন । 

আবার মা-বাবার আধিক সঙ্গতি যদি অগ্রতুল হয়ে এবং তাঁদের উভয়েই ধা একজন 

যদি পরিবারের উপার্জনকারী হন, তাহলে কারাদণের জন্তক পরিষাদের ভয়গ-পোখণেনী 

লংস্থানে ব্যাঘাত ঘটবে । সে ক্ষেত্রে সমগ্র পরিবার, নবজাত এবং অন্যান্য লস্তানপই 

লকলেই অস্থবিধায় পডবে। এই চাপ সকলের উপর, বিশেষ কবে পুর্বে জাত পন্তানদে্ব 

উপর, মানপিক দিক থেকে প্রতিকূল প্রতিক্রিয়ার কুত্তি করবে। এই সন্তানের! ধর্থি 

শিশু নয়সের হয় ( এটাই গ্বাভাবিক ) তাহলে মা অথব। বাবার অনুপস্থিতির জান্ত এবং 

সংলারে খাওয়া-দাওয়ার টানাটানির জন্য তার! একট নিরাপত্তাহইীনতার উদ্বেগ অঙ্টুভধ 

করবে। শিশু বয়সের এরূপ নিরাপত্তাহীনতার অভিজ্ঞতা তাদের পত্ববত্ জীষনেক্ক 

সমগ্র বাক্তিত্বকে নিকৃষ্ট ভারে প্রভাবিত করবে । এই ভাবে মা-বাধার অপরাধের জনা 

পস্তানেরা, যারা সম্পুরণই নির্দোধী, শান্তি পাৰে। 

অধিক সন্তান জন্মদানের জন্য মা-বাবার শান্তি সম্তানদের মধ্যে আরও নানা- 

ভাবে প্রতিক্রিয়ার স্ত্রি করতে পারে। যে সম্তান জন্গাগ্রহণের জন্য মা-বাবাকে শাস্তি 
পেতে হল, সেই সন্তান খন বড় হবে এবং বুঝতে শিখবে ও জানতে পারবে যে তার 

জযমের জন্য মা-বাবাকে শান্তি পেতে হয়েছে, তখন খ্বভাবতঃই তার মনে হবে যেপে 

সমাজের কাছে অপ্রয়োজনীয় ও অবাঞ্িত। এমন কি এই ঘটনার জনা সে সমাজের আর 

পাঁচজনের কাছে বিদ্রেপের পাত্র হয়ে উঠতে পারে। শ্ি বয়স থেবেইসে অবাঞ্ছিত 

শিশুর মাবসিকতায় ভূগবে। আয! আগেই বলেছি যে এই শিশুর প্রতি মা-বাবার 

আচরণ অনেক সময় হ্ম্ব নাও হতে পারে । ফলে এই শিশু নিদারুণ হীনমন্যতায় ভুগবে 

এবং এই সোধ তার বাক্ধিত্বে বিকৃতি ঘটাবে। এর ফলে সাজের প্রতি তার মনোভাব 

কিরূপ হতে পারে 1 সহজেই অন্থমেয়। এছাড়া নবজাত শিশুর পূর্যে ধে লকল সন্তানেরা 

জস্মগ্রহছণ করেছে তাদের মনেও নানা প্রকারের বিয়প প্রতিক্রয়। দেখা দিতে পায়ে। 
আমর পূর্বেই বলেছি যে লস্তান জন্মদানের লাখে ঘে আচবশের জনা সম্ভানের জগ্ম 

তা একই শৃন্ে গ্রধিত। অর্থাৎ ম1-বাবার যৌন সঙগম-ক্িয়া ও পিশুয় জগ্গদাগ একট 

নু গ্রথিত। ফলে, দাধারগেন্র চোখে শিশুর জগ্মধানের জন্য শাস্তি প্রফায়াস্তরে 

লঙ্গসব-ক্রিয়ারই শাস্তি হয়ে ধাড়াবে ; লঙ্গম-জিয়াই অসংঘত আপ্চরধ বলে পরিগণিত গুধে 
ও ধবিকুক্ুত হবে। পূর্বে জন্ম গ্রহ্ধকানী সন্তানের! যা-বারার যে আচরণ সন্ত লচেঙন 

ছিল না, সেই আচরণ বন্ধে ভাতের লাষাজিকভাবে দগ্েগুন করে ভোঁল] ছে এবং 
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'ওকান্বাস্তবে তাদের বৃবিয়ে দেওয়া! হবে যে তাদের মা-বাবা এই আচরণের জন্য 
শান্তি পাওয়ার যোগ্য। এর ফলে একদিকে যেমন নবজাত শিশুর প্রতি তাদের 

বিজ্ূপ মনোভাব দেখা দিতে পারে, তেমনি অপর দ্দিকে ম| বাবার প্রতিও তাদের 
মনে অশ্রন্ধামিশ্রিত পান! প্রকারের ৰির্ূপ মনোভাবের স্থট্টি হতে পারে। এবং এই 
সকল মনোভাব পরোক্ষভাবে সামালিক আইনের মধ্যে সমর্থন পাবে। ফলে সকল 
সম্তানের! অসম্ভব মানসিক ছ্বন্ব ও তদৃজনিত যন্ত্রণা ভোগ করবে। মা-বাবার প্রতি 
যে ভালোবাসা ও লম্মান-বোধের মধ্য দিয়ে শিশুর বাস্তবতা-.বোধ (16811 5609০ ৰা 

৫৪০ 50:6180, এবং বিবেক-বৃদ্ধি (800৩1 ৫০ ) ৰিকশিত হয়, এই হুন্বের ফলে তা 
শুরুতেই বিপর্যস্ত হবে। 

মা ও বাবাএ প্রতি তাদের বিপরীত লিঙ্গের শিশু-সস্তানের একটা সহজাত 
আকর্ষণ থাকে। পৃত্র-সস্তানের মায়ের প্রতি এবং কন্য।-সম্তানের বাবার প্রতি সহজাত 

আকর্ষণের মধা দিয়ে ভাদের মধ্যে জাগবিত হয় কতগুলি প্রবৃত্তিমূলক চাহিদা 
(10501006981 ৫601805 ) এবং পৃজ্বের বাবার প্রতি ও কন্যার মায়ের প্রতি দেখা 

দেয় ঈর্ধা ও প্রতিহন্দিতার মনোভাব। ফ্রয়েডীয় মনস্তত্বের ভাষায় একেই বলা হয় 
ইডিপাস-গুট়ৈষ। (05৫1005-০012016%)। সমাজ ও পরিবারের কাঠামোর মধো 
শিশুর এই চাহিদা ও মনোভাব সম্পূর্ণরূপে চরিতার্থ হ্বাঁর নয়। ফলে তার মনে 

দেখা দেয় ছন্ব। কিন্ত সমাজ-সংস্কৃতির সহযোগিতায় শিশু শৈশব থেকেই এই হন্যে 

অর্থাৎ ইডিপাসশ্গুট়ৈধার মীমাংসার মধ্য দিয়ে বেরিয়ে আসে স্থুপরিণত মানুষ । এমন 
কি সভ্যতার ৰবিকাশও মানুষের এই দ্বন্থের মীমাংসার মধ্যে বিধিত। “106 15850610083 

8881056 (6 10501006091 ৫60081005 01 (116 06৫1105-9010015% 216 (106 50109 

০? 0১6 1905 701601009 9150 50019115 177001200 80101556226065 ০ (105 

1000081) 00100 ; 2010 (1015 10109 (05 1006 01019 100 016 110 ০01? 10011. 

৫0915 66 0:01 8150 11) 09 12156015 ০02 006 1001090 5090199 86 £ 

101, 120১ 60091 ৪৪০, (০০, 00০ 10191 85910০/ 11101) ৫0101118095 106 

6৪০, 1225 15 01121 10 029 0:9০555 ০%,০/০:০০2108 (135 05৫1085 ০০0019155+ 

(268৫, 19263 755০1,0 8015515 ) 9. 76. ০1 20, 1959), কিন্তু সম্তান জন্ম. 

গানের জন মা-বাব। প্রকান্তে শাস্তি পেলে পূর্বের সন্ভানদের এই ইডিপাস-কমপ্েকস 

স্ীমাংসার পথে না! গিয়ে নিকষ্টতার দিকে উদ্ধীপিত তৰে। ফলে এরপ শান্তিগ্রাপ্ত 

মা*বাবার সন্তানের! নিকৃষ্ট মানের ব্যক্তিত্বসম্পরর হয়ে গড়ে উঠবে। এমনকি এনপ 
লন্তানদেছ লহছেই মানপিকশ্যোগগ্রন্থ হয়ে পড়ান সম্ভবনাও থাকবে। এই লঙল 



৪২ চিত্ত : প্রথম সংখ্যা ১৩৮৩ 

শিলা কৈশোরে সহজেই অপরাধপ্রবণ ছয়ে পড়তে পারে। অবাঞ্িত-শিশুয় 
মাননিকতা নিয়ে একদল শিশু সমাজের বুকে বড় হতে থাকবে এবং উপবৃক সময়ে 

তারা সমাজ-জীবনে গভীব ক্ষতের স্ট্টি করবে। এই ভাবে আমর] নতুনতর সমন্যার 
সম্মখীন ছব। নিশ্চয়ই এরূপ পরিস্থিতি সমাজের পক্ষে মঙ্গলকরু নয়। 

অতএব আইন-প্রণয়ণের পূর্বে সকল দিক বিশেষভাবে বিবেচনা করা প্রয়োজন। 
আইন-প্রধেতাগণের সকল দিকে টি রেখে আইনে বিভিন্ন ধারা নিবন্ধ করতে হুবে 

যাতে ভাবীকালের কাছে জবাবদিহি করতে না হয়। জন্ম-নিয়ন্ত্রণে কোন্ পন্থাটি সকল 
দিক থেকে কঙ্গাণকর তা বিশেষভাবে বিবেচনা করে দেখতে হবে। কঠিনতর হলেও 

সেই পন্থাটি গ্রহণ করতে হুবে। তাই জন্ম-নিয়ন্ত্রণের কার্যহুচীর মধ্যে বিজ্ঞানের বিভিন্ন 

শাখার বিজ্ঞানীদের অন্তভৃক্ত করতে হবে, কারণ এর ফলাফল ও প্রতিক্রিয়া বর্তমান 
ও ভবিস্ততের নমগ্র মানবজীবনের সাথে সম্পক্ত। 



(ধষণা 

তরুণচজ্ঞ নিংহ * 

পক্জিকার এই সংখ্যা হইতে অষ্টাদশ বর্ষ শুরু হইল। বৈশাখ হইতে বাঙ্গালশ বর্ধ- 
গনন] সুরু করে। ১৩৮৩ সনের এই নৰ-বর্ষে আমর! বর্ষ-বরণের সঙ্গে-সঙে সকলেন 
শুভ ও সঞ্চগতা কামনা করি। | 

ব্যক্তির সঙ্গে সমষ্টি ৪ দেশ অনেক ভাবে জড়িত। তাই ব্যক্তির সঙ্গে গোর্ঠির তথা 
সমট্টির এনং দেশেরও কল্যাণ কাখন| করি । পরিধি ক্রমেই বাড়িয়া যায়। যেমন এক 

দেশের সহিত অন্ত দেশের সম্বন্ধ আছে; স্থতরাং আরও বৃহত্বর বিচারে পৃথিবীর সকল 
দেশের সঙ্গেই কিছু না কিছু সম্বন্ধ, বর্তমান ফৃগে প্রত্যেক দেশেরই আছে ও তাহা বুঝিয়া, 

রক্ষা করিয়া, প্রয়োজন মত বাডাইয়া-কমাইয়া বা নূতন করিয়া সম্বন্ধ স্থাপন করিয়া 

চলিতে হয়। এই সকল ক্ষেত্রেই ভারত পরম্পর ও সকলের সঙ্গেই সুসঙ্গত, শুভ, 
কল্যাণকর সম্বন্ধ থাকুক এই ইচ্ছাই প্রকাশ করিয়া আপিতেছে এবং নিজ কর্মেও তাহার 

পরিচয় দিয়া আলিতেছে। কিন্তু আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে দেখ! যাইতেছে এই একের 
কল্যাণ ইচ্ছায় অন্যে সায় না দিয়া তাহাদের নিজের-নিজের আপাত; স্বার্থের দিকে 

নজর দিয়া নানা সমস্যার স্থট্টি করে। ফলে শাস্তি ও কল্যাণ বিদ্বিত হয়। বর্তমান 

পৃথিবীতে শাস্তির পরিবেশ প্রায় কোথাও যেন দেখিতে পাওয়া যাঁয় না। ছোট-বড় রঙ 
দেশ লইয়া এই পৃথিবী। বন্থ দেশেরই নিজেদের মধ্যে শাস্তি নাই, অন্ত দেশের সহিত 

সুস্থ সম্বন্ধ ষেন গড়িয়া উঠিতে পারিতেছে না। ইহার কারণ সম্বন্ধে নানা মতবাদীর নান! 
মত শোন! যাইবে। 

আমরা রাজনীতির কুটিল চক্রঞজালে প্রবেশের অধিকার রাখিনা। মনোবিদেকর 
ছইছে এই পথদ্ধে বিস্তৃত আগোচনা হওয়ার প্রয়োজন আছে। এই কলিকাতা সবে 

এধং পশ্চিষবঙ্জের নানা স্থানে এমনকি ভারতের নানা স্থানে বহু বাঙ্গালী আছেন 

হীহান্ব। মলোবিদ্তায় শিক্ষা লাভ করিয়াছেন । বীহাঁদের মধ্যে কিছু সংখাক এই বিস্তার 
অধ্যাপনায়ঙ লিহৃক্ত আছেন। দেশের এই অতি গুরু সমন্তার প্রয়োজনীয় মীমাংপার 

* মনঃসমীক্ষফ, কলিকাতা বিশ্ববিষ্ভালয়ের মনোবিদ্ভা-বিভাগের অবৈশুনিক উপাধ্যায়। 
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ক্ষেত্রে আমর] তাহাদের লিখিত মত আলোচনার, ও তাহাদের প্রকাশ ও প্রচারের জন্ত 

আমাদের নিকট পাঠাইতে বিশেষ আবেদন জানাইতেছি। আমাদের পাঠকদিগের সম্মুখে 

এবং দেশের অন্তান্ত চিন্তাশীল কর্ম ও পরিচালকর্দিগের জ্ঞাতার্থে সকল মতামত প্রকাশ 
করিতে আমর বিশেষ আগ্রহী । যে সকল মত আমর] পাইব ক্রমে এই পত্রিকায় প্রকাশ 

করিৰ। এই বিষয় বিস্তৃত আলোচন। হওয়ার বিশেষ প্রয়োজন আছে আমর! ইহা অনুভব 

করি, বিশ্বাম করি। 

নববর্ষে মান্গুষ পুরাতনের লাভ-লোকলানের অভিজ্ঞতায় সমৃদ্ধ হইয়া নৃতন আশ! 
লইয়! নুতন উদ্ভযে বৎসর আর্ত করে। ক্রমোন্লতি আমরাও চাই । আমরাও আশা কন 
চিন্তর উন্নতি হইবে, যে উদ্দেপ্ত লইয়! এই পঞ্রিক। প্রকাশিত হইতেছে মনোজগতের 
সেই সব নানা বিষয় আলোচনার ম।ধ্যমে জনলাধারণের সম্থখে আরও সুষ্ঠ ভাবে আমরা 

পরিবেশন করিতে পারিব ইহাই আমাদের আশ! । নববর্ষের প্রথমেই আমরা আবারও 
রূতন আশ! লইয়। কার্ধে ব্রতী হইতেছি। ইহার সফলতা-সার্থকতার পরিমাপ কাল করিৰে। 

'আমমর। ষেন কাজ ঠিক মত করিয়া যাইতে পারি। সেজন্য সকলের সহায়ত ও সহযোগিতা 
কামন! করি। 

আমর! ভালর আশ] সকলেই করি। বিরুতমনাদের কথা আলাদ1। কিন্ত কোনটা 

ভাল, কোনটা মন্দ এই বিচারের মধ্যেই নানা জটিলতা! ভিড় করিয়া আসে। একে 

যাহ! ভাল মনে কবে, অন্তে তাহাই ভাল নাও মনে করিতে পারে। ইছাই বিরোধের 

মুল। আরও তলাইয়! দেখিলে বুঝিতে পার] যায় আমার যাহা ভাল লাগে, আমার 

যাহ! চাহিদা, এক কথায় আমার যাহা স্থার্থ তাহা যদি অপরের স্বার্থের পরিপন্থী হয় 

তবেই বিরোধ বাধে। ইহার সহিত আত্ম-অহংকার বুক্ত হুইয়] সমন্যাট। আরও অনেক 
জটিল করিয়! তোলে । লাভ-লোকণানের বিচার ভুলিয়! নিজের অহমিকাকে প্রাধান্ত 

দিয়। ক্ষতি হ্বীকার করিতেও বাধে না এমন মাছুষ অনেক দেখা যার। বস্ত-স্থার্থের 

চেয়ে বাক্তি-স্বার্থ এবং অহংকার তখন বড় হইয়া উঠে। সম্পত্তি খোয়াইয়াও নিজের 

জেদ বজায় রাখিবার দ্ব্াস্ত খুব কম নাই। এই স্বার্থ-যোধ ও অহমিক। আমাদের ছুই 

বড় শক্র। ইহাদের প্রভাবে সঙ্গত ক্ষেত্রেও মানুষ নতি স্বীকার করিতে পারে না। 

লর্বনাশের সম্ভাবন। দেখ! দিলে পণ্ডিত ব্যক্তির” নিজের স্বার্থের অর্ধেক ত্যাগ করিতে 

হইলেও যতটুকু রক্ষা কর! যায় সেই চেষ্টাই কষেল এই প্রবচন চালু আছে। কিন্ত 

বাস্তব গেজ এই প্রবচন অগ্রাহ করিয়া! নিজের মদ-মাৎসর্থে ডুবিয়! মানুষ নান! অঘটন 
ভাকিছ। আনে । অপরের প্রতি আক্রোশ ব। ঈর্ধা গুধল হইলেও উপয়োক্ত প্রতিক্রিয়। 

দেখা দিতে গায়ে। 



ধৈবণা ৪৫ 

আমাদের বিপুগুলির মধ্যে যে কোনওটার প্রভাৰে নিজেকে হারাইয়্া ফেলিলে 

তখন আর হিতাহছিত বিচারের শুভাবস্থা মনের থাকে না। আক্রোশ ব। আক্রম-বৃত্তি 

প্রবল হইলেও বিচারে নানা বিপর্যয় দেখা দের। আরও নানা জটিলতা আমাদের 

নিজেদের মধোই আছে। পূর্বে অনেকবার বলা হইয়াছে যে আমাদের মধ্যে যে সব' 

মূল প্রবৃত্তিগুলি কাজ করে বাস্তবে পরিপৃরণের ক্ষেঞ্জে তাহাদের অনেক প্রকাশই 
পরস্পর-বিরোধী হুইয়। দীডায়। অর্থাৎ নিজেদের মধ্যেই বিরোধের হুটি হয়। এই 

অন্তরের বিরোধ বাহিরের ক্ষেত্রে তাহার প্রভাব বিস্তার করিয়া সেইখানে সমস্যার 

জটিলত। বৃদ্ধি করে। মান্য যেন নিজের পাকেই বিপাকে পড়িয়া আছে। 

ইহাই যখন অবস্থা তখন মানুষ যে শাস্তি ও কগ্যাণের আশা লইয়া চলিয়। 

আদিতেছে তাহা! কি কেবলই মিথ্যা স্বপ্র! অনেকদিনের পৃরাঙন এই পৃথিবীতে 

মানুষও বছ যুগ হইল বাস করিয়া আদিতেছে। আজও তো আমাদের মনের মত 

রাম-রাজ্য গড়িয়। তোল! সম্ভব ইইল না। রামের রাজত্বকালেও কি যথাথ খাম-বাজ্য 

বলিতে যে শাস্তি-শৃঙ্খলার স্বপ্ন আমর দেখি, তাহ! প্রতিষ্ঠিত হুইয়] রক্ষিত হইয়াছে? 

অন্ততঃ রামায়ণে তাহা পাওয়া যায় না। যদি করনা করিয়। লই কোনও এক লময় 

সত্যই আমাদের স্বপ্রের সেই রাম-রাজ্য প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল, তবুও প্রশ্ন জাগে সে 
রাজোর পতন ঘটিল কেন? সে পতনের কারণ কি মান্য নিজেই নহে? যদি তাহাই 

হয় তবে বাঝতে হইবে মান্থুষের মধ্যেই এমন বৃত্তি আছে যাহ! কোনও ভালকেই চিরস্থায়ী 

হইতে দেয় না। ৰলিতে হয় কোনও ভালই যেন সর্জনের সর্বক।লের সাবিক ভাল 

নছে-অস্ততঃ সব মানুষ তাহা কখনই স্বীকার করিয়। লয় নাই, লইতে পারে নাই, 

নিজেদের মধ্যের বিরোধের জন্যই। যতদ্বর জানিতে পারা যাইতেছে তাহা হইতে 
বলিতে হয় মান্য এই পৃথিবীতে বনু যুগ বাস করিয়া বন অভিজ্ঞত1 লাভ করিয়াছে সতা 

কিন্ত সেই সঞ্চিত অভিজ্ঞতার ফলে নিজেদের মনের গভীরেক বিভিন্ন প্রবৃত্তির ক্ষেত 

আজও কোনও নুষ্ু সামঞস্তপূর্ণ স্থায়ী মীমাংসা গড়িয়া তুলিতে পারে নাই। মুল 

বৃত্তিগুলি প্রায় তাহাদের আদিম অবস্থাতেই রহিয়া গিয়াছে। সামান্য পরিবর্তন যাঁদ 

কিছু ঘটিয়া থাকে তাহা এতই নগন্য যে তাহার উপর নির্ভর করিয়া আজও নিশিি্তে 

বাম করিধার_-কোনও উপায় নাই। ইতিহাসের নজির হইতে যতটুকু জানা যায় তাহাতে ও 

এই কথাই প্রমানিত হয় যে, যাহা মানুষ ভাল বলিয়া বিবেচনা করিয়া! সেই ভালকে 

জীবনে-জগতে স্থাপন করিতে ঠষা করিয়াছে, আংশিক ভাবে তাহা নফল হইলেও 

আবার ভিন্ন গ্রভাবে তাহা ভাঙ্গির! পড়িয়াছে। মানুষ আবার গড়িয়াছে আবার সেই 

হু ভাঙ্গিয়া পড়িয়াছে। 
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বগ-র্গ ধরিয়া এই ঘে পুনঃ-পুনঃ ভাঙ্গা-গড়া চলিয়া আদিতেছে ইহার কি কোনও 

শেষ নাই ! মানুষের মনের গভীয়ের ফামনা"বাসন। ও বিভিন্ন বৃত্তির ত্বরূপ দেখিয়া! মনে 

লন্দেহ জাগে হয়ত পৃথিবীর চক্র এই ভাঙ্গা-গড়ার আবর্তেই হরিতে থাকিবে। হ্র্গরাছয 
বলিতে আমর] বাহ৷ কল্পন। কৰি তাহা হয়ত কাল্পনিক স্ব-গই কেখল থাকিবে, এই মর্তে 

তাছ। ক্দাপি স্থাপিত হইৰে ন1। তাইৰ বলি কেন? পুরাণের কথা মানিয়া লইলে 
দেখ। ধায় স্বর্গরাজ্যেও অবিরাম অনন্ত শান্তি বিরাজ করে না। এই বিশ হ্টির 

মূলেই স্জনের সঙ্গে নিধন স্থান পাইয়াছে। তবে আমাদের কি কোন উপায় নাই? 
এই মার আমাদের লছিতেই হইবে? এই বিশেষ ছম্বের কি কোনও মীমাংসা বা 

অবনান নাই? 

মনোজগতের অবস্থার দিকে তাকাইয়া আজ পর্যস্ত যাহা জানিতে পার গিয়াছে 

তাহার উপর নির্ভর করিয়া এইটুকুই বলিতে পারা যায় যে, এই বিরোধের হাত হইতে 

সমগ্র মানবজাতির সম্পূর্ণ মুক্ত হইবার সম্ভাবন1 সুদূর ভবিস্মতেও বাস্তব বলিয়! মনে 

কর! যায় না। এই অন্তদ্বন্ব আর কত রুগ চলিবে তাহাও বল! যায় না। এই 

ছবন্বের গতি-প্রকূতিও আমাদের বর্তমান জ্ঞানের উপর ভিত্তি কারয়! সঠিক কিছু বিস্তারিত 
ও নির্দিষ্ট ভাবে বলা সবস্ভ নহে । হ্জন ও ধ্বংস এই ছুই ধরণের বুত্তিই যে আমাদের 

মধ্যে কাদ করে পৃর্যো্ত আলোচন। হইতে তাহা বুঝা যাইবে। স্থতয়াং ধ্বংসই 
একমাত্র কথা নহে । আবার স্জন করিতে সে প্রবৃত্ত হয়। ইহাই মানুষের স্বভাব। 

যে মানুষ কেবল ধ্বংসই করে কোনও স্জন কিছু করে না এমন মানুষ দেখিতে পাওয়া 

যায়না। যদ্দি তেমন মানুষের কল্পনা করি তবে মে কোনও গুরুতর মানসিক ৰিকা রগ্রস্ত 

বলিয়। মানিতে হুইবে। সেই শ্রেণীর মনোরোগীদের কথা এখানে আলোচনা কর! 

হুদ» নাই। তবু এইটুকু উল্লেখ কর! প্রয়োজন আছে যে সেই সর্বধ্বংসী বিকা রপগ্রন্ত 
মনেও কোনে। না কোনও মানস-হঙগনের ক্রিয়া! চলিতে থাকে। তাহা না হইলে ধ্বংসের 
উপায়, কৌশল ও প্রচেষ্টা সন্বদ্ধেও সে কিন্তু ভাবিতে পারিত ন।। এই সকল ক্রিয়াও 

মনের-ম্জজনী শক্তির পরিচায়ক। সেই কথ! এখন থাকুক; সামগ্রিক ভাবে মহুয্যজাতি 
যেমন ধ্বংলকে বাদ দিয়া চলিতে পারে ন1, তেমনই তাহার পক্ষে হজনকে বাঁ? দিয় চলাও 

সম্ভব নহে। আমাদের অতীত এই সাক্ষাই দেয়। 

এই যদি অবস্থা হয় তৰে আমাদের আশ! করিবার কি থাকে? প্রশ্নটা সহজ নহে 
উত্তরও সহজ নছে। তরু এইচুকু বলা চলে যে আমরা ধদি মানব-সঙাজের চিরক্ণ- 
অধ কলাণ ৪ শান্তির আশা করি তাহা হইলে আমাদের আশাহত হইতে হুইধে। 



ধৈষণ! ৪ 

কিন্তু বদি সেই আশার পরিমাপ আমরা শীমিত করিয়া! আনি অর্থাৎ স্থান ও কালের 
মধ্যে তাহা লীমায়িত করিয়া! আমাদের আশা পোষণ করি তাহ! হইলে সে আশা পৃরণ 
হুইবার সম্ভাবনা আছে। অবশ্ত সে পৃরণও সম্পূর্ণ না হুইয়। আংশিক হইতে পারে। 
ভালর যতটুকু পাওয়। ধায় তাহাও তো ভাল? সবটুকু পাওয়া যাইবে না মনে করিয়া 
পাইবার চেষ্টা ন। কৰিয়৷ বলিয়। থাকা বা তাহার বিরোধিত। করাও এক প্রকার মানসিক 

অপৃ্তার পরিচায়ক । 

পুর্বে নান! বিষয়ের আলোচন। প্রসঙ্গে যে কথা বলা হইয়াছে অহমের সেই 
সংগঠনমূলক প্রকৃতির উল্লেখ এইখানে আবার করিয়। প্রসঙ্গ শেষ করিব। নিজের 
প্রবৃত্তি মণের ভিতর হুইতে (নিজ্ঞান হইতে ) যে দাখী অবিন্বাম করিয়। চলিয়াছে তাহা 
অনুভব করিতেছে অহমৃ, আবার বহিঃপ্রকূৃতি যে বাস্তবসীমা! ও বাস্তবের দাবী করিয়া 

চলিতেছে তাহার অনুভূতিও এই অহমেরই । এই অর্থে ভিতর ও বাহির হইতে 

অবিরাম ৰিভিন্নধর্র্খ দাবী অহুমৃকে পোহাইতে হইতেছে । এই নকল দাবীগুলিব 

মধ্যে কোনটাকে কতখামিঃ কি ভাবে পৃরণ অথবা অবদযন করিবে, তাহা এষ 

অহযের নিজন্ব সংগঠন ও সজনী ক্ষমতার উপর নির্ভর করে। ব্যক্তিগত ভাবে এই 

লব পবম্পর-বিরোধী দাবীর হু মীমাংল।! করিয়া! চল! অল্লসংখ্যক মানুষের পক্ষেই 

বাস্তব হইতে পারে। যেস্তরের সজাগ দৃঠি, সততা ও জ্ঞানের উপর মীমাংসা নির্ভর 

করে সকলের পক্ষে সেই স্তরে উন্নিত হওয়া! আজও সম্ভব হইতে পারে নাই। বর্তমান 

অবস্থ। দুষ্টে সকলের, পক্ষে সেই উচ্গতি. কর] সন্ভব মনে হয় না। একমাঞজজ মহাকালই 

উহা উত্তর দিতে পারেন। 





নিয়মাবলী 

উ 'চিত্ত' জৈমাপিক পত্রিকা । বাংল সনের বৈশাখ, শ্রাবণ, কাত্তিক ও মাঘ মালে 
প্রকাশিত হুম্ন। 

ও সম্পাদকের মনোনয়নের জন্য প্রেরিত প্রবন্ধাদি কাগজের এক পৃষ্ঠায় ম্পষ্টাক্ষরে লিখিত 

হুওয়। প্রয়োজন । 

উ সম্পাদক প্রয়েজন বোধ করিলে পরিবর্তন বা সংশোধন-সংযেজনাদি করিতে অথবা 

অংশ-বিশেষ বাদ দিতে পাবেন। 

উ 'চিত্তে' এরকাশিত রচন| অন্য পত্রিকায় বা পুস্তকাকারে প্রকাশ করিতে হুইলে পৃর্বা্ছ 
সম্পাদকের সম্মতি গ্রহণ প্রয়োজন । 

উ লেখককে ছুই কপি পত্রিকা বিনামুলো দেওয়া হয়; লেখকের অন্থরোধ-সাপেক্ষ 
তাহার প্রবন্ধের ২* কপি অফ. প্রিণ্টও দেওয়। হয়। 

উ বাৎসরিক গ্রাহক চাদ! ছয় 'টাকা। প্রতি সংখ্যার মূলা দেড টাকা । গ্রহকদের 

স্বতন্ত্র ভাকখবচ দিতে হয় না। বৎসরের যে কে।নও সময় গ্রাহক হওয়া। 
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সম্পাদকীয় কার্যালয় 
১৪, পাপিবাগানদ লেন 

কলিকাতা ০৯ 

এই লংখ্যাঞ্গ হুল দেড় টাকা 



তাষ্টাদশ বর্ষ কত গুথম নংখট। 

বৈশাখ-আবাঢ় & ১৩৮৩ 

সুচীগন্ 
সাগুভালী বিবাহ পদ্ধতিয় পন্থিবর্তন ও সমাজ ব্যবস্থায় তায 

প্রভাব (৩) £ধনপতি বাগ *** ১ 

যার্ধফ্যের বোবা £ জনৈক বৃদ্ধ ১১০ ১৭ 

মানস অভীক্ষা (৫)--যুদ্ধি পরিমাপ £ দীপালী বসা ... ২৪ 

আঙ্মনিগ্রহাযো শি (8509০0150 ফিলিপস্-এবু মনোবিষ্টেষণ £ অমঙগী শঙ্কর য়ায় ... ৩০ 

পর্ধিবান্-পরিকল্পনার আইন গ মাননিক সমন্তাবলী £ অময়েজ লাথ বন্ধু... ৩৭ 

ধৈষগা £ তরুণ চত্র সিংহ ... ৪৬ 

'প্রচ্য ও পাশ্চাত্য মনোবিদ্যাবিষয়ক বিভিন্ন মতবাদের সম্বিত 
জনপাধারণের পরিচয় করাউয়। দেওয়ার উদ্দেস্টেই প্রধানত: এই পঞ্জিকা 

পরিচালিত হয়। সৃতযাং প্রবন্ধ দিতে প্রকাশিত মতামত লেখকের নিদস্ব। 

নিহিশেষে তাহাকে সম্পান্ধকীয় বক্তবারপে বা! ভারতীয় মনঃসমীক্ষা 
নষিতি অন্ুহৃত মতা নতরূণপে গণ্য কর। উচিত হযে না। 

পে ৃ রর 
(যার পর কাজে ৪ 

। 1 রত ৈলনর দা পপ 
২১ ২৭ মীরা 



ঘনোবিদ্যাবিষয়ক (অ্রমাজিক পত্রিকা 



ভারতীয় মনঃসমীক্ষা সমিতি 
স্থাপিত--১৯২২ 

' “চিত্তের সম্পাদন পদ 

সম্পাদক 

ডঃ তরুখচন্জ্র সিংহ 

সহ-সম্পাদক 

শ্রীমতী কষ গাজগুলী 
শ্রীগ্রভাত কুমার মুখোপাধ্যায় 

সহযোগীব্জ্দ 
ডঃ এল, জেড, অর্গেল 
অধ্যাপক জি, এম, কাস'টেয়াস 
ডঃ গৌব্বীনাথ শাস্বী 
ডঃ প্রীতিভূষণ চ্যাটাজ্জ্খ 
ডঃ এন, জে, কোঠারুশ 
ডঃ কে, ভাস্করন 
অধ্যাপক এ, ভেক্কোব। নাও 

শ্রীনন্দগোপাল সেনগুপ্ত 
জী লি। ভি, বামান। 

পঞ্সিচালক-লমিতি 
ডঃ তকণচন্দ্র সিংহ 
ডঃ ধীবেজ্নাথ নলশি 
ডঃ সুবিমল দেব 
ডঃ তড়িৎ কুমার চাটাজ্ছা 
ডঃ এম, এম, জিবেদী 
ভঃ এইচ, পি, মেহতা 
ডঃ বিশ্বনাথ লেন 

শ্রীমতী রুষণ গাঙুলী 
৪? হালি খা , 

1] আহ, পি, গ্েছুতা 

ভ্রীধনপত্তি বাগ 
* শরদিদু ধন্দোযোপাধ্যায 
» ফুনঙ্ছ লান্যা " 
* ছিব খোষাঙ - 4 

জজ. 
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গমীক্ষণা 
৩৭নং সাউথ এণ্ড পার্ক কলিকাতা-২৯, ফোন নম্বর ; ৪৭-৩১৫৭ 

মনঃসমীক্ষণ-বিজ্ঞানের দৃষ্টিকোণ হুইতে যে কোন বিষয় সম্বদ্ধে আলোচনা 
করিবার জন্ত গত চার বৎসর হইতে *সমীক্ষণী' নামে এক আলোচনা-চক্র চলিয়া 

আদিতেছে। প্রতি শনিবার সন্ধ্যা! ৬টা হইতে ৭টা পর্্যস্ত এই আলোচনা চলে। 

আগ্রহী সকলেই যোগ দিতে পারেন! নিজ-নিজ অভিজ্ঞত! ও মত সম্বন্ধে 

খোলাখুলি আলোচন! করার ফলে সকলেরই জ্ঞানের পরিধিও বৃদ্ধি পাইবার 

সুযোগ হয়। এই বিস্তার বিশেষজ্ঞগণ যোগদান করিয়। নান! বিষয়ের আলোচনায় 

বিশেষ সহযোগিত! ও সাহায্য করেন । 

প্রতি বুধবার ও শনিবার সন্ধ্যা ৭টা হইতে ৮টা পর্যস্ত বিশেষজ্ঞ 
বারা মানসিক রোগীর চিকিৎসার ব্যবস্থা কর! হয়। 



মমঃসমীক্ষাণর দৃষ্টিত “সুরেশ” ও অচনাপ্র মনোবিঞ্রষণ 

অমল শঙ্কর রাস 

শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় রচিত "গৃহদাহ' উপন্যাসের প্রধান চরিঝ্র তিনটি £ মহিম, সুরেশ 

ও অচলা। মনঃ সমীক্ষণের দৃষ্টিতে বিচার করলে ত্রয়ীব ভিতর দ্বিতীয় ও ততীয়োক্ত 

নায়ক-নায়িকার চিত্রণই অধিকতর তাৎপর্যপূর্ণ বলে মনে হয়। মহিম ও অচলা স্বামী-ন্রী | 
স্থরেশ মহিমের বন্ধু। মহিম হিন্দ্ব ও অচল ব্রাহ্ম। এজন্য সুরেশ এ বিবাহের পূর্বে 

মহিমকে একটি ব্রাহ্ম মেয়েকে বিবাহ করার বিরোধী হয়ে দাড়ায় । মহিম অচলা-দের 

বাড়ীতে ঘন-ঘন যাতায়াত করে, এ সংবাদ স্থরেশের জানা । এজন বহুদিন মহিমের 

সঙ্গে স্থরেশের পাক্ষাৎকার না হওয়ার দকণ সে বন্ধুর খোজে অচলাদের বাড়ীতে যাঁয়। 

এ সময়ে অচল। ও স্থরেশের ভিতর আলাপ-সালাপ হয় ও স্থরেশের খানিকট] জ্ঞাতসান্বে 

আর খানিকট। অজ্ঞাতসারে ও অচলার অজ্ঞাতসারে দু'জনের ভিতর একট আকর্ষণ 

জন্মায়। ক্রমে নানা অভিজ্ঞতার ফলে এ আকর্ষণ গভীরতর হতে থাকে । স্থরেশ ছিল 

চঞ্চল প্রকৃতির ম।নষ ও তার আচরণের ভিতর উদগ্র কামনা-বাসনাব ভাৰ প্রকাশমান। 

বস্ততঃ অনেক স্থলে অচলার প্রতি তাৰ যৌনাসক্তির অভিব্যক্তি একরূপ প্রকট হয়েই 
পড়ে। এর ফলে অচলার মনও বিচলিত'হয়। তবে সে এঁ মনোভাবের কোনরূপ 

প্রকাশ ঘটায় ন1। কিন্তু উপন্তাস পাঠে ম্পষ্টতঃই লক্ষ্য করা যায় অচলার মনে এজন্য একট। 

দবন্ব দেখা দেয়। একদিকে সে মহিমকে বিবাহ করবে এট। একরপ স্থির হয় ও এ বিষয়ে 

সে তার পিতার অন্থমোদনও লাভ করে, অপরদিকে তার মনের গুহায় স্রেশের প্রতি 

অবচেতনজাত কামনার অচ্ছেপ্ভতার ভাব আপন লাভ করে। অচল] ধশর, স্থির প্রকৃতির 

নারী। কিন্তু তা সত্বেও কথাবার্তা-ভাবভঙ্গীর মাধ্যমে তাব ভিতর যে অগ্িষ্পর্শের দীপ্তি 
অবদমিত রয়েছে তার স্বরূপ উচ্ছল হয়ে ওঠে। এ ক্ষেত্রে স্বামী মহিমের নিকট থেকে 

কোন বিরুদ্ধতার ভাব বিকাশমান হলে অচলা হয়ত খানিকটা আত্ম সচেতনতা লাভ কবে 

নিজেকে সংযত করতে পারত। কিস্ত মহিমের আচরণের ভিতর এক প্রকৃতির আবেগ- 

হছুটীনত! ও গুদাসীন্ই লক্ষ্যিত হয়। এটা পরিশেষে অচলার মনে পূর্বেকার ছিদ্রপথে 
একট] বিরাট ফাটলের স্তি করে। আর তার ভিতর একনস্থলে স্থরেশের আকম্মিক 

আঁবিতভাৰ অচলার সংযমের আলন ভেঙে দেয়। স্থরেশকে নিয়ে অচলা পিক্জালয়ে চলে 

যায়। তধষে পরে দে ফিরে এসে স্বামীকে অবলম্বন করেই আবার সংলার গড়তে চায়।' 
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কিন্ত হথবরেপের মন তখন প্রচগুভাবে অচলার প্রতি জাকধিত। সে অচলার সঙ্গলাতের 

'জন্য বারে-বারে বঙিমনঅতলাক বাড়ীতে বাতায়াত করতে থাকে! এমদি সমগ়্ে মহিষ 
'অস্থস্থ হয়ে পড়ে । চিকিৎসক মহিমকে বায় পরিবর্তনের জন্য পশ্চিমে যাৰার নির্দেশ দেন। 
অচল! সচেতনে অনুস্থ মহিমের জনা নানাভাৰে সাহায্যলাভের উদ্দেষ্টে স্থরেশকে আহ্বান 

করে,_- কিন্তু তার আত্মকামী মন অৰঠেতনে উগ্র কাযনা-বাসনার প্রতীক সরেশের 

সঙ্জ কামন! না করে পারেনা । অচঙার মনের এই দ্বন্ব এক সঙ্কটের উদ্ভব ঘটায়। 

স্থরেশের মনে ধারণ! জগ্মায় অচলা একান্তভাবে তার সঙ্গলাভের জনাই গাকে এ বিদেশ- 
শাত্রায় যোগদানের জন্য আহ্বান জানাচ্ছ। এন্বলেও লক্ষাণীয়, ঘৌন-বৃত্তির ছুধার বেগ 
প্রকীর্ণরপে হুরেশকে ৰাস্তবতা-বোধহীন করে তোলে ও সে হিতাহিত-জ্ঞানশুনা হয়ে 

রেলপথে যাত্র/কালে অচলাকে নিয়ে একটি ট্রেশনে নেমে পড়ে ও তার সঙ্গে যৌনজীবন 

কাটানোর স্বপ্নে বিভোর হয়ে যায়। কিন্তু অচলা ব্রাহ্মধর্মাবলম্বী ছলেও বাঙ্গালী নারী । 

তাই স্বামী-স্ত্রীর সনাতন সম্পর্ব-ধোধ তার মনকে বিচলিত করে ও নৈতিক সস্তার 

€(81516£0) বশে সে স্থরেশের গ্রতি নিললিপ্রভাব প্রদর্শন কষে। সম্ভবতঃ অপরাধ- 

ৰোধের ভাব, আত্মসংবক্ষণ প্রবৃত্তি ও এ উচ্ছৃঙ্খল প্রবৃত্তির ভবিষাতের কথা ন্রয়ণ করার 
দরুণ সে সচেতন হয়ে ওঠে ও পুনর্বার মহিমের সঙ্গে সর্বতোভাবে মিলনের জন্য ব্যগ্র হয়। 

এরপর স্বরেশের ভিতরেও অন্থশোচন] দেখ! দেয় ও এক দুরাঝোগ্য ব্যাধিতে তার মৃত্যু 
হ্য়। অচল! মহিমের নিকট ফি.র আসে। 

উপন্যাসে মচেতন-অৰচেতনের দ্বন্দ ও এ মানসিক সংঘর্ষের ক্ষেত্রে অবচেতনের শির 

এই শিল্পার্িত চিন্তণ গ্রন্থথানিকে বিশ্বসাহিতোর আসরে অতুলনীয়রূপে বৈশিষ্টাপুর্ণ করে 

তোলে । অবৈধ প্রেমের আবেদন যে হ্ৃাদয়রাঞ্যে কি প্রবল আকার ধারণ কবে থাকতে 

পারে ভার একটি সুক্ক্ম চিত্র এ উপন্যাসে মেলে । 

এস্থলে শরৎচন্ত্রের প্রশ্ন, সমজবিধি বা নীতি উল্লঙ্খনের মূলে মনের কোন উপাদান 
মুলতঃ দায়ী? নারী-পৃকষের ভিতর এ যৌনাসক্কিমুলক আচন্বণিক প্রকাশের উৎস 
কোথায়? নারী-পুরুষের বাস্তবততাবোধ এ ক্ষেে সক্রিয় অংশ গ্রহণ করতে 

পারেনি কেন? 

' শরৎচন্্র এ জিজাসাগুলির উত্তয় দেন নাই বাদিতে পাবেন মাই। হঙ্ধিমচঞ্জুও 

এ ধরনের প্রশ্নের উদ্রেক করেন তার *চন্দ্রশেখর' নাষক উপন্যাসে । প্রভাপ ও শৈবলিদী 
ইশৈশবকাল থেকেই প্রণয়াবন্ধ ছিল। পরে বিবাহিত জীবনেও & প্রেমাসক্তি তাদের 
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খুীবজে বিশ্ঞাহায ছিল । অন্ধ ফলে নান! বিশর্যহ হে । এ ম্ববায প্রভা রমানন্দ 
বাদীকে প্রশ্ন কবে, পরের স্ব প্রতি এই দ্দাপত্তি বনি চৃৎবিদধ ছয় ভাঙলে শ্রাক্প্চিত্যের 
ফলে কি এ দোষ খণ্ডন ছয় ন1? জানলা ক্কামী বলেন, “ডাহা জামি না। মাছুষের 
জান এখানে জলবর্থ; শা এখনে দ্ুক।' জর্থাৎ নাবী-পুক্ষবের যৌনা কর্ণমুলক 
বিষয়ঘন্তর প্রতি শাস্ত্রের ব্যাধ। সীমিত মাজ। আচল! মন্িঙের প্রতি আসক্ত হয়ে তাতে 

বিবাহ করনে এটা গ্বেনেও অঃলার প্রতি স্ত্বেশের আকর্ষণ দেখা দেখ । এ ধন্তমর 

আকর্ষণের মূল কি? এব জবাব ফেলে হলঃ লমমীক্ষণ তত্বে। ক্রয়ড বলেন জৈবশক্তির 

€ 91010981981) আবেদনই এস্থলে সক্র্রিয়। এ শক্তি কারধকরী হয় জ্ববচেতনের মাধামে। 

এজন্য এর সুম্পষ্টব্ূপ মানুষের নিকট অজ্ঞাত। জীবনের বাস্তবতার সঙ্গে মানিয়ে নিয়ে 
চলায় জনা এর সঙ্জে বোঝাপড়া করে চলতে হবে। এ ক্ষেত্রে গ্ররুষ্ট পথ অবচেতনকে 

সচেতনে এনে তার সঙ্গে সঙ্গতি রক্ষা করে চল1, নয়ত এট! যে অধৌক্তিক্ষ সে সম্পর্কে 
বিচাববৃদ্ধি প্রয়োগ। তবে এ স্থলে মনঃ সমীক্ষণ তত্বের বিশেষ অধদান এই যে, ষে 
অবচেতন শক্তি মান্ষকে এ ধরনের ব্াস্তৰতা-বিরোধী কাজে প্রবৃত্ত কঝে তার উৎস সন্ধান 

ও খব্ধপলাভ বিশেভাবে বাঞ্ছনীয় । 

এবার পুনবায় সুরেশ-অচল1 প্রলঙ্গের অবতারণা কর] যাক। স্থরেশ ও 
অচল। উভয়েই বহু গুণসম্পন্ন । স্থরেশ পরোপকাব্ী, স্শিক্ষিত ও জ্ঞানী। অচলা 

সুশিক্ষিতা, ধীর, স্থিক প্রকৃতির নারী। কিন্তু যৌন-আবেদনের ক্ষেত্রে তার! দুর্বল 
প্রকৃতির। তবে কোন-কোৌন সমালোচক বলেন স্থরেশ ছিল মুলতঃ আবেগপ্রবণ ও 

চঞ্চল শ্বডাবযূক্ত আর অচল! ছিল ঠিক বিপরীত প্রকৃতির নারী। এজন্ত স্থুরেশ নিজের 

অজ্ঞাতসারে স্বকীয় মানসিক ক্রটির পরিপৃরণের চেষ্টার বশেই অচলার নিবিড় সান্গিধ্য- 

লাভের জন্ত প্রবৃত্ত হয়। বলা বাহুল্য, এ ধরণের মানসিকতার রূপ প্রেমে পর্যবসিত 

হয়। হয়ত এই শক্তিই স্থুরেশকে অধিকতর রূপে অচলার দিকে টেনে নিয়ে যায়। 
এ ক্ষেত্রেও অবচেতন মনের প্রেরণ। বিষ্তমান বলে মনে হুয়। 

উপস্তাস পাঠে লক্ষ্য কর। যায় স্থরেশের আবেগভব। চিত্তের প্রতি অচলা প্রথম 

গ্রেকেই আকধিত হর। এ ছাড় বেশ ছিল ধমী ৪ মহিম দরিদ্র। এ জান্ত অচলার 
পিতা! কেদার বারু ছুটি সবক ভিতর স্ুত্বেগকেই জামাতায়পে গ্রহণ করার জন্তু 

অধিকতরভাঘে জাগএহ গ্রক।শ করেন। এ ক্ষেত্রে জচলার মনও প্রথমদিকে দোলায়মান 

হয়, কিন্ত শেষ পর্যন্ত সে মহিম়কেই সী রূপে গ্রচণ কারে। 
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তবে এ মিলনের মধ্যে এক ছিন্ত্র ছিল। মনে হয় অচলার চিতে সুয়েশের আৰেগ* 

প্রবণ ও চঞ্চল স্বভাবের প্রতি আকর্ষণ ও বিকর্ষণ উভয় তাবই দেখ! দেয়। পরে সেটা 
একট! মানসিক হ্বন্দে পর্যবসিত হয় । স্থরেশও অচলার এ ছন্দ সম্পর্কে অবহিত ছয় ও 

এবই স্থযোগ নিয়ে সে প্রচণ্ড রকমের এক হঠকারিত! করে বসে। কিন্তু অচল! তখন স্ববশে 

ফিরে আসে । তার ভিতর সচেতন-বোধ জেগে ওঠে । একদিকে অপরাধ-বোধ অপরদিকে 

বাস্তবতা-বোধ ছুয়ের এক সংমিজিত রূপ তার মনে ক্রিয়াশীল হয়। কিত্তু আত্মরক্ষার 

পথ তখন তার আয়ত্বের বাইরে । পরিশেষে অচলা স্বামীর নিকট ফিরে এলেও এক 

18810 অবস্থারই হাটি হয়। 

গগৃহ্দাহ' উপন্যাসের সমালোচন। প্রসঙ্গে চবিক্রহ্ছীন” ও 'শ্রীকাস্ত'-এর কথাও তুলব। 

তিনটি উপন্াসেই অবৈধ প্রেমের চিন্তর অস্কিত হয়। *চরিক্রহগীন,-এ কিরণময়ীীর ভিতর 
অনদমিত প্রেমাকাহ্ধা বিদ্ধমান ছিল। নায়িক, স্বামীর নিকট থেকে এ চাহিদ। 

মেটাতে পারে নি ও সেজন্য সে উপেক্জরের প্রেম কামনা করে ও এ ক্ষেত্রে প্রতিহত হয়। 

ফলে তার ভিতর প্রতিহিংসার ভাব জেগে ওঠে ফ্রয়েডের ভাষায় বলব তার বিনাশ- 

প্রবৃত্তি (09811105010) প্রকট হয়ে ওঠে। মে তার প্রকাশ ঘটায় উপেন্দ্রের 

পরমাতীয় ও মেছভাজন দিবাকরকে ভুলিয়ে আরাকানে নিয়ে গিয়ে উপেন্ট্রেতর মনে 

বাথ! দিয়ে। তার এ আচরণের জন্ত মানসপ্রদেশে অপরাধ-বোধ দেখা দেয় ও ফলে সে 

মানলিক ব্যাধির দ্বারা আক্রান্ত হুয়। 

শ্রীকাস্ত'-এর রাজলক্ী ছিল বাইজি। জীবনে তার প্রেমাকাহ্থ! অপূর্ণ ছিল। 
সেটা! সে লাভ করতে চায় শ্রীকাস্তের নিবিড় সাহচর্য লাভ করে। শ্রীকান্তের দিক 

থেকে এক মানসিক বাধ! দেখ! দেয়। সে বলে, "লক্ষ্মী! আমি তোমার জন্য সব ত্যাগ 

করতে পারি, কেৰল পারি না আত্মসম্মান | ৰল! বাহুল্য এ স্থলে নায়কের ঠনতিক 

সত্তাই (90761920 ) মূলতঃ সক্রিয় হয়। শ্রীকান্ত ও রাজলল্্মী বহুদিন একসঙ্গে কাটায়। 

পরিশেষে শ্রীকাত্ত বাজলন্্মীর একনিষ্ঠ প্রেমের নিকট আত্মসমর্পন করে। 

উপন্তাল তিনটির ভিতর কামনা-বাঁসনার অপূর্ণতার শিল্পাশ্িত রূপ মেলে। গ্রন্থ 
তিনটির কোন-কোনট' প্রকাশের পর এগুলি তৎকালীন পাঠক-্সমাজের নিকট কুরুচিপূর্ণ 
বলে মনে হয়। শরৎচন্জ্রের বিকুদ্ধে অল্লবিস্তর আন্দোলন ও বিক্ষোভও দেখা দেয়। 

কিঞ্চ পরবর্তাকালে শরৎচন্দ্র যে উদ্দেষ্তে গ্রস্থগুলি রচন! করেন সে সম্পর্ষে ভার! সচেতন 

হয়ে ওঠেন। শরৎচন্দ্র মন নামক উপাদালটি কত রহস্তপর্ণ ও তার আবেদন বক্ষ! বা তার 



মনঃসমীক্ষণের দৃষ্টিতে রেশ” ও 'অচলাম্র মনোবিপ্লেষণ ৫ 

সঙ্গে যোঝাপড়ার প্রয়োজনীয়তা ষে কতখানি কাম্য এটাই তিনি স্পষ্টভাবে ব)ক্ত করেন। 
এ ছাড়া বাজলপ্মীর ঈর়িছে-চিন্রণেয মাধামে তিনি বলতে চান, নারীর সত্যিকার পরিচয়, 
মেলে তার হৃদয়বোধের ভিতর অর্থাৎ তার ন্ুকুমারবৃত্তি ব1 ত্যাগ ও আত্মন্ুদ্ধির ভিতর । 

একভাৰে বল। চলে শরৎচন্দ্র পাঠকসমাজের অন্ধ ব৷ প্রথাগত অযৌক্তিক বিশ্বাসের 

অবসান ঘটিয়ে তাদের সচেতন-বোধে উদ্দীপ্ত করে তুলতে চান। বস্ততঃ শরৎচন্দ্র নিজেও 
একথা এক স্থানে বলেন। 

পরিশেষে উল্লেখ করব, উপরিউক্ত উপন্যাস তিনটি শুধু সাহিত্যের সমৃদ্ধিই ঘটায়নি, 

মনে হয় মনঃসমীক্ষকদের নিকট একট! শিক্ষণীয় ব্ষিয়বস্ত বলেও মুল্যবান হয়ে উঠতে 

পারে। পাশ্চাত্য দেশের কোন খ্যাতনাম৷ বিশ্ববিষ্ঞালয়ে মানলিক রোগ সম্পর্কে শিক্ষা- 

দানের ক্ষেত্রে শিক্ষার্থীদের বিশ্বলাহছিতোর বিশেষ-বিশেষ নাটক ও উপন্যাসগুলি পড়ার 

নির্দেশ দেওয়া হয়। এস্বলে বলা হয় সেকস-পীয়র, ডর্য়তস্কি প্রভৃতি লেখকদের রচনা 

পড়লে মনের রহস্ত সম্পর্কে অনেকখানি অবছিত হওয়া সম্ভবপর হতে পারে ও 

বিভিন্ন ধরনের চরিত্রের সঙ্গে পরিচয় লাভের স্থযোগ হতে পারে। এ ছাড। এ ধরনের 

জ্ঞান মনোবিশ্সেষণেরও সহায়তা করতে পারে। আমি মনে করি “গৃহদাছ+, “চরিতত্রহীন। 

প্রতৃতির স্তায় উপন্যাও লক্ষ-ছুয়ারী মনের চাবিকাঠির খানিকট। সন্ধান দিতে পারে 
ও এজপ্ত মনের রহন্ত সন্ধানের আধার-রূপী এ সব উপন্যাসকে বিশেষ উপযোগী 

বলে গন্ধ করা চলে। 
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আমিতে! কিছুতেই বৃঝতে পারছিনা! যে আমার সম্বন্ধে নব কিছু না জেনে-শুনে 

তুমি কি করে আমাকে ভালবাসতে পার ? 

তোমার সম্বন্ধে যতটুকু জেনেছি বা দেখেছি সেইটাই যথেষ্ট। কেনন] তাঁর বাইরে 

ঘা আছে বা যদি কিছু থাকে, সেট। আমার কাছে অপ্রয়োজনীয় আমি ভাল- 

বেসেছি এবং তার জন্য ঘর বাধতে চাই। আমার পৃ চাই, কন্যা চাই এবং 

সাংসারিক সব কিছুর মধ্যে জামি থাকতে চাই। আষার কাছে এ সীমাবদ্ধ 

জ্ঞানটুকুই ঘথেষ্ট । এর বাইরে যদি কিছু থেকে থাকে তাথাক। আমার জানার 

দরকার নেই কিছবা। পরে ঘর বাধ! হলে সেখানে বসে-বসে তোমার কাহিনী 

শুনব ছুটির দিনে দুপুর বেলায়। 

কিন্তু তুমি বোধ হয় ভাবতে পারছ না যে আমাদের এই সহাবস্থানের চিন্তা একটা 

মামুলী ব্যাপার নয়। আমাদের বিবাহ করতে হুৰে, অল্পের সংস্থান করতে হবে, 

পৃজ্জকন্যা হলে তাদের জন্য সামাজিক প্রয়োজনা হুযায়ী অন্যানা ব্যবস্থা গ্রহণ 

করতে হবে। তারপর ৰয়স আছে যেটা বাডবে। দেহের ক্ষুধা একদিন মিটে 

যাবে অনেকখানি, কিন্তু তখন আসবে মানসিক ক্ষুধা । সেট! মেটাবার মত 

ক্ষমতা আমাদের পরম্পরের মধ্যে থাকা চাই। তা নাহলে আমরা একই বাসায় 

থেকে বড় এক।-এক। থাকব। 

একেবারে বাজে কথা। তুমি অতনুর ভাবছ কেন? আজকেরট। আজ ভাব, 

কালকেরট1 কাল আবার ভাব] যাঁবে ॥ আর নিঃসঙ্গতা? ওটাতে। থাকবেই 

টির: 

 ব্রীডার ইন্ সাইকোলজি ; ডিপার্টমেন্ট অফ এডুকেশানাল সাইকোলজি, ন্যাশনাল 

ইনস্টিটিউট অফ এডুকেশন্ ( এন, নি, ই, আর, টি) নিউ দিল্পী। 
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ফেনা হ্দিও আফা খিনান্ছ নাজক.এক সাযািক প্রাধাব,ফাখছ্ষ যৌন সহা- 
বন্ধনের জন্য একট! অঙুহতি পা জবর এ সব কিনুই উদ্দেক্গ্রণোদিত। 
আমান প্রচ্ন্জন একজন পুক্ছক-্জবন্ত আন্পাত; পরিপ্রন্মিতত সেআমার 
যদের সত হওয়া দক্কার ৷ সে কাঁজট। তুমি সম্পূর্ন করেছ। স্ডেবফার দরকার 
একজন স্ত্রীলোককে তোমাক যৌম-্ষধা ও জন্যান্য সাংসান্িক কাজকর্ম বরে 
দেওয়ার জন্য। বংশধর তৈরী করার জল্যতে। অবস্ঠীই দবকার। বলনা, আমার 
সবার! তা কিছুবে না? আমাক কি ভোমার পছন্দ হয় না? 

এই শেষ প্রশ্নগুলো! উঠতোন] যদি আমর! পরস্পরকে আরও গভ১রভাবে 

জানতাম। এই প্রশ্নগুলোর মাধ্যমেই বোঝা যায় যে তুমি আমাকে আজও 
সম্পূর্ণ বুঝতে পারনি। যদি বৃঝতে পারতে তাহলে এই প্রশ্রগুলো জাগত না 

তোমার মনে এবং দরকার হোত ন! পুনরায় পরম্পরকে মুল্যায়ন করার। 

ভালবাসাট। আর কিছুই না, একটা রহস্তকে ভেদ ককার চেষ্টা কর] যাত্র। 

কোনও একট] বস্তকে বেশ গভীর ভাবে অর্থৎ তলিয়ে দেখতে চাওয়ার ইচ্ছাটাই 

ভালবাসা এবং ভালবাসার ফলই হচ্ছে সেই বস্তকে আর ত্যশগ না করা । মধ্ো- 

মধ্যে এমন ঘটনাও ঘটে যখন ত্যাগ করতে হয়। কিন্তু সেই বস্তর প্রতি গভীর 

আকর্ষণট! কিন্ত কমেযায় না। “চেষ্টা করাটা” আকর্ষ:পর মাধ্যমেই গডে উঠে, 

যেমন তুমি আম্মার প্রতি আকবিত এখং সেইজন্য আমার সম্বন্ধে বা তোমার 

সম্বদ্ধে কিছু রহুস্য ভেদ করতে চাইছ যাকে তুমি বলতে চাও ভালবাস] । 

এতে রহুস্ত ভেদ করাৰ কি আছে! পঙঙগ কি রহস্য ডেদ করার জন্য আলোর 

দিকে যায়? এট! সহজাত, এটাকে এড়ানে। যায়না । মনে হয় আমার ভেতর 

থেকে কি যেন একটা বেঝিযে। যাচ্ছে। ধরে রাখতে পারছি ন1 কিছুতেই, এবং 

ফেট! বেরিয়ে যাচ্ছে সেটা একট! নিদিষ্ট ব্যক্তি বা বস্তর দিকে চলে যাচ্ছে। 

তোমাকে দেখলে জামার মনেহয় যেন আঁফি তোমার দিকে এগিয়ে যাচ্ছি। 

তোমার দেক্ের মধ্যে ঢুকে হচ্ছি এবং শেষে তোমান্র আমার মধ্যে কোনও 

প্রডেদ খু'জে পাইনা । সব একাকার হযে যাচ্ছে। আমার সবকিছু তোমার 

মধ্যে হারিয়ে-গেছে অর্ধাৎ আছি তোমাকে ভাজবেসেছি। 

তুমি যে কথ! বললে তাতে আত্মসমর্থন আছে। অর্থাৎ আমার মধ্যে তুমি 

বিশেষ গুণ কিছু দেখেছ কা পেয়েছ যেটা! তোমার কাছে বেশ বড় ধরনের একটা - 
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কিছু বলে মনে হয়েছে। আমার সম্পর্কে এই ধন্বনের একটা ভ্রান্ত ধারনাই 
তোমাকে আমার কাছে আত্মলমর্পণ করিয়েছে । অর্থাৎ আমাকে তুমি বড় করে 
দেখেছ তোমার চেয়ে এবং তুমি নিজেকে আমার কাছে করে তৃলেছ অনেক 

ছোট । বয়সের দিক থেকে বড়তে আর ছোটতে ভালবাস হয়না, যেট। হয় 
সেট! হুচ্ছে জেহ। পিতা-কন্যা বা মাত।-পুত্ত সম্পর্ক স্থাপিত হয়। ভালৰাস! 

সম-সম ভাবেই হয়। তুষি যেহেতু আমাকে একট! বিরাট কিছু ভেবেছ সেইজন্য 
সম্পর্কটা হয়ে গেছে পিতা ও কন্যার এৰং তার জন্য তুমি চাও আমার কাছে লে, 

একটু আশ্বাস বা আদর । কিন্ত ভালবাল চাও না। 

তাহলে সমাজে এই নিয়ম কেন আজও অনেকেই মেনে থাকে যে স্বামীস্ত্রীর 

চেয়ে বয়সে বড় হবে ? 

এ আত্মসমর্থনট! বজায় রাখার জন্য। স্ত্রীজাতিকে এ ধরনের সম্পর্কে রাখাট! 

বোধহয় কেউ-কেউ পছন্দ করেন। এটা গায়ের জোরও বলতে পার। এবং 

এর ভ্বারা একট! লাভ হয় যেট। হচ্ছে, কলহ বিবাদটা বেশী দ্বর এগোতে পারেনা 

যখনই দৈহিক শক্তির পরীক্ষা এসে যায়। আর তাছাড়া স্ত্রীজাতির মধ্যে 

কলহুপ্রিয়তার যে লক্ষণগুলে! দেখ যায় সেগুলোকে রোধ করতে হলে শারীরিক 

শক্তির অবশ্বই দরকার হয় পৃরুষের পক্ষে, এইলব ক্ষেত্রে সেই জন্য ভালবাসা 

কোনও কালেই জন্ম লাভ করে না। যা! হয় তা হচ্ছে পিতা-কন্য বা মাতা-পৃত্র 

সম্পর্কের মত একট! লম্পর্ক মান্র। এতে লাম়াজিতক গণ্ডগোলও বিশেষ দেখ! 

দেয় না কেনন। এই আত্মনমর্পণ সেলবকে দুরে ঠেলে দেয়। কিন্তু সম-সমভাৰে 
যেহেতু সহাবস্থান থাকে, আকর্ষণ থাকে, পরস্পর পরস্পরের জন্য অচ্গভব করে 

এবং সেই অনুভূতিকে প্রশ্রয় দেয় অবাধ মেলামেশার মাধ্যমে, সেখানে 
ভালবাসা জন্মাতে বাধ্য । এই ভালবাসার মধ্যে একট] নিশ্শিত্ত হওয়ায় 

আভাস আছে। এবং যেখানে ভালবাসা! পূর্ণ হয়ে যায় সেখানে ব্যক্তি বা বন্য 
জন্য নিশ্চিন্ত হওয়! যায়। তার জন কোন উদ্বেগ, দুশ্চিন্তা, আশঙ্কা বা 
আশাও থাকে না। একটা আনন্দের অনুভূতি পরস্পরকে নাড়িয়ে দেয় এবং 

যদি বা কোন জাগতিক দুরত্ব তাদের মধ্যে এসে যায় তবৃও তার! অতি 

নিকটেই আছে বলে মনে করে নিজেদেরকে । একটা নিশ্চিন্ত আনন্দ পাওয়! 
যায় ভালবালায়। 

আমিও তো সেই আনন্দই চাই। কিন্তু তুমিতো তা পেতে দিচ্ছ না। তুমি 
ভাবছ যে আমার এই চাওয়াটাই অযথা । কেনন৷ আমি তোমাকে না বৃঝে 
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আমার আকাম্ধা, আশা ও উদ্বেগগুলোর সমাধান করার জন্য তোমাকে একটা 

'নটবর+, “নায়ক” তোমার কথায় “পিতা'-- ভেবে নিয়েছি। না, তা নয়। 

আদলে তুমি ভবিষ্যৎ সম্পর্কে কোনও অচিস্তিত অযথ! ঝাঁকি নিতে রাজী 

নও। তুমি একটা ভীকু, কাপুকধ বা স্ত্রী-স্বভাবী পৃরুষ। তুমি একেবারে 
নিশ্চিন্ত হতে চাও। কিন্তু পৃথিবীর ইতিহাসে কোনও দিন, কোথাও কেউ 

কোনও ব্যাপারে নিশ্চিন্ত ভতে পেরেছে? স্থর্যোর গতি, পৃথিবীর আস্তত্ব, 
আমার তোমার সবাইয়ের জীবনের মাপ কোনও কিছুই নিশ্চিত নয়। সবই 
ক্ষয়িযঃ এবং কোনও না কোন সময়ে সব কিছুই পুনরায় পঞ্চভূতে মিলিয়ে 

যায়। এবং এইটাই নিশ্চিত। কিন্তু যাছগষ এই নিশ্চিত সংবাদ জেনেও 

তাকে কিছুতেই ত্বীকার করতে চায় না। তাকে জয় করতে চায়__সৰ জেনে 

শুনেও যে তা সম্ভব নয়। চায় অমবত্ব। চায় চিরস্থায়িত্ব। কিন্তু সেটা যদি 

সম্ভন হয় তাহলে শুধু পৃথিবী কেন, সমগ্র বিশ্ব একদিন লোকে লোকারণ্য হয়ে 
যাবে। একতিল জায়গা! থাকবে না কোথাও শুধু দু'পায়ে দাড়াবার জন্যও । 

সেইজনাই মৃত্যু দরকার এবং এইজন্াই সেখানে মছিমা আছে। এটা একটা 

প্রকৃতিক নিয়ম । এই নিয়মের ৰাইরে তুমি আমি বা কোন কিছুই 

কিছুতেই যেতে পারি না। এই অনিশ্চিতটাই নিশ্চিত। সেইজনা তুমি 
যা বলছ সেটা একট। দিৰান্বপ্র মাত্র। সেটা সম্ভব নয়। ওটা একট! 

আদর্শমাজ্ যার সঙ্গে নিত্যকার জীবনবাত্রার কোনও সম্পর্ক নেই। তুমি এই 
ভ্রাস্তিতে বশীভূত হয়ে, ভীত-সম্বস্ত হয়ে কোনও রকম ঝুঁকি নিয়ে রাজী 

হতে পারছ না। তোমার এই দুর্বধলতাই তোমাকে অক্ষম করেছে। এর জন্য 

তুমি ভালবাসতে পারছনা কাউকে । তুমি যাকে প্সেহ, আদর বলছ ওটাও 
ভালবাসা । এবং ভালবাসা ন্সেহ, আদর ছাড! টিকবে কি করে? হয়তুমি 
আমার কাছে চাইবে, নয়ত আমি তোমার কাছে চাইব। ক্রমশঃ-ক্রমশ: 

দুজনেই দুজনের কাছে চাইতে থাকব এবং একট সময় আসবেই যখন আব্' 

পরম্পর পরস্পরকে ছেড়ে থাকতে পারা বাৰে না। তখনই আমর! 

ভালবাসায় পড়ৰ দুজনে । ভালবাসাকে অর্জন করে নিতে হুবে। একি 

“ছেলের হাতের মোয়া” যে চাইলেই পাওয়া যায় বা একট] সাধারণ যৌন- 
সম্পফিত কৌতুহল যে মিটে গেলে ফেলে দিলাম । এবং সেইজন্যই সমাজের 
পিতার! বিবাহ নামক অনুশীলনের আয়োজন কবেছেন যাতে সমাজের দ্বীকৃতি 

নিয়ে একজন পুরুষ ও একজন স্ত্রী কে'নও একসময়ে একত্রিত থাকার জন্য 
ভাবতে পায়ে । এবং এই যৌন আকর্ষণটাইতে। আলল এবং প্রাথমিক দরকার ।. 
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তারপর ভালৰালা । আগে যৌন-ক্ষুধ। মিটুক তারপর. মানসিক স্ুধা। তুমিই 
বল? 

অনেক কথা বলে ফেলেছ। কিন্ত তবৃও তুমি বৃঝতে পাবছ নাযে তুমি যা 
ভেবে বলছ সেগুলোর সবটাই তোমার কথা এবং সেগুলে! তোমার 

বৃক্তিগুলোকে অবস্থাই আরও বেশী করে সমর্থন জানায়। কিন্তু আমি? 
আমি কি নিয়ে থাকব? আমার কথ! কে শুনবে? বিবাছের পর ছেলে-মেয়ে 

হলে তুমি তাদের নিয়ে ব্ন্ত হয়ে উঠবে এবং আমাকে তখন তুমি একটা! 
অর্থ আগমনের পথ ছাড1 আর কিছু মনে করবে না। তোমার কাছে তোমার 

পৃত্র-কন্যা, চাল, ভাল, চিনি, উন, কউা-হাডী, রাম্নাঘরই সব হবে । আমি 

পূনরায় নিঃসঙ্গ হয়ে যাৰো। বসার ঘরের আলমাবীতে যে বইগ্তলো আছে 

তারাই হবে আমার সঙ্গী । কিছু বাইরের কাজ থাকবে। আব থাকৰে 

তোমাদের প্রতি কিছু “কর্তবা' পালন করা। এর দ্বার আমি সেই নিঃসঙ্গ 

পুরুষই রয়ে গেলাম। তুমিও দুরে দরে যাঁবে। যদি থাকবে পাশের 

ঘরে, হয়ত আমার মাথা ধরলে একটু দয়া করে টিপে দিতে আলবে। 

তৃষি পেয়ে গেছে তোমার পৃত্রকন্যা, রান্নাঘর । আমি তখন তোমার ঘরে 

একটা ঠাকুর হয়ে যাব। পুজো করবে। যদি আমি কোনও দিন ক্ষেপে গিয়ে 
ঘরে আর টাকা না আনি, কিন্বা অন্য কোনও মেয়ের সঙ্গে যদি ভেগেযাই 
তার ভয়ে তুমি বলবে, “তামার সংসার তুমি দেখৰে নাতো কি আমি 

দেখব? আমি স্পষ্ট বুঝতে পারৰ তুমি মিথ্যা কথা বলছ। সংসারটা তোমার 

আমি সেখানে একট] জন্ত, যে তোমাদেরকে সতর্ক পাহারায় রাখবে যাতে 
বাইরের কোনও কিছু তোমাদের কোনও ক্ষয়-ক্ষতি করতে নাপারে। আমি 

হারিয়ে যাব নিঃসঙ্গতা হতাশা, ক্লান্তি আর মানসিক অপমৃতার মধ্যে। আমি 

ভাবব আমাকে কেউ ভালবাসে ন1। শুধু দরকার মত একটু অভিনয় কবে 

আমার সঙ্গে সবাই ভালবাসার নামে--তুমি করবে, ছেলে করবে, মেয়ে'*****। 

না, আমার মেয়ে সেও কি এ ভাবে ফাকি দেবে! না, না, তা হতেই পায়ে 
না! অসম্ভব! 

দেখঙ্পে তো এখনও কতখানি আাস্তির বশবন্তা হয়ে আছ? তুমি আপা কর 

তোমার মত একট বাক্জিকে তোমার মেয়ে ভলিবাপধে। লেখ তোমাৰ 
কাছে সে, মস্ত ঠাইধে। কিন্তু ভালধালবে থা যৌগ-লংক্রীপ্ত ব্যাপারে 
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অন্যকাকর প্রতি আকধিত হয়ে উঠবে। সেইজন্যই বলছি তোমাকে সাহসী 

হাতে হবে, বৃফ্ধি নিতে হবে এবং দেখবে এগুলোর সধ্যে ফি ক্ষ একটা 

পুলক আছে। তুমিও জিতবে-আমি তাই মনে করি এবং বিশ্বাস করি 

এবং সেই পৃর্লকে দেখবে তোমাধ মধ্যেকার একটা প্রাথ হঠাৎ বলে দেবে 

তুমি আমাকে ভালবাস এবং আমি তোমাকে ভালবাপি-আমবা সবাই 

সবাইকে ভালবাপসি। এবং আমাকে ভালবাসায় ও বিবাহের মধ্যে যে সামান্য 

ঝুকি আছে সেট কিছুই নয়। সেটাতো চোখ বৃ'জে করে ফেলাযায় এবং 

করার পর দেখবে যে এট! একটা ঝুঁকিই ছিল না! এবং তোমার আশঙ্কা গুলো 

হুশ্চিন্তাগুলে৷ একেবারেই অমুলক ছিল। 

আমি জানি এবং বৃননতে পারছি যে তুমি আমাকে দাহুসী করতে চাইছ অর্থাৎ 

আমাকে আবার “নায়ক' হতে হবে। কিন্তু তুমি জান না আমার মধ্োে 

কতকগুলো ধারণা আছে যেগুলো আমাকে একট' অন্ভুত করে তুলেছে। 

সেগুলে! শুনলে তুমি, শুধু তুমি কেন সবাই, যাদের সঙ্গে সেগুলে! জিত 
তার! সবাই আমাকে দেখে হাসবে, আমার কথা শুনে হাসবে । ফেউ-কেউ 

হয়ত আমাকে অবজ্ঞা করবে এবং হুয়তে! কিছু লোক ধরে মারধোরও করতে 

পারে। এই চিস্তাগুলোই আমাকে স্থান্থবৎ করে রেখেছে । আমি চাই 

ভালবাসতে । কিন্তু এরা যেন ৰলে 'পাগল, ভালবাসতে চায়” । 

কি সেই চিস্তাগুলেো? 

যেমন ধরো “জন্ম সম্পর্কে । আমার মনে ছয় একজন পৃরুষ ও একজন স্ত্রী 
তাদের নিজেদের যৌন-আকাজ্ষা মেটাবধার সময় আমার জন্ম দিয়েছিল এবং 
এইভাবে সৰ পুকষ ও ভ্ত্রীলোকেয়া পরস্পরের যৌন মিলনে উত্তেজনায় আনন্দ 
পাওয়ার সময় আমার মত অজম্র শিশুর জন্ম দিয়ে থাকে। অধিকাংশ 

ক্ষেজ্ঞেই তাঁরা জানতেও পারে নাযে কি হয়ে গেল। একটা আনন্দ পাওয়ার 
জন্যই তারা যেকারঙ্জ করেছিল, সেই কাজটা স্মৃতি তাদের কিছুদিনের মধ্যে 

এক গভীর বিধাদে নিক্ষেপ করবে। কিস্ত কি আর করা যাবধে। একবার 

যখন হয়ে গেছে তখন ধী হয় হাব স্থতরাং যে শিশুটি এলে! সে এদের আনন্দ 

পাওয়ার মাধামেই হঠাৎ এসে গেল এবং পরে এদের বিষাদের কারণ হোল। 

ওরা চেয়েছিল আনন কিন্ত পেল পরে শিশুধ জন্মলাভের দুঃসংবাদ এবং অতিশয় 
বিষাদ ও এক খরণের-কাগ যাক উৎপত্তি £. কি করে থে হয়ে গেক্গ, বুঝতেই 



১ 

নারী £ 

চিত্ত: দ্বিতীয় সংখ্যা ১৩৮৩ 

পার! গেল না। ইস আর একসেকে্ড আগে কথে গেলেই হোত না” 

ধরণের চিত্ত থেকে । স্থৃতরাং শিশু হয়ে উঠল তার পিতা-মাতার বিয্লাগের 

কারণ অথচ কথ! ছিল আনন্দ দেওয়ার । কিন্তু সমাজতে! ছাড়বে না পিতা- 

মাতাকে। খানিকটা! দায়িত্ব-বোধ, কর্তব্যজ্ঞান বা অপরাধ-বোধের স্থালন করার 

জন্য সেই শিশুকে তাব। মানুষ? করতে বা বড করতে লাগল। তারা 

তাদের শিশুকে আর ভালবাসতে পারল না কোনওদিন। কেননা সে হচ্ছে 

তাদের অবাঞ্ছিত শিশু । যৌন-আকাঙ্খা মেটান যাবে অথচ শিঞ্ জন্মাবে না। 
কোনও রকম পরিনার-পরিকল্পনার সাহাধা না নিয়ে এমন কিছু একটা কর] যায় 

না? যৌন আকাঙ্া মেটাতে যাবে কি, শিশুর জন্মপ্লাভের পরে আর ওকাজ 

করার ইচ্ছা জাগে না। স্থতরাং শিশুর প্রতি যে বর্তলা, মমতা, পিতামাতার-- 

দায়িত্ব দেখার সেটা আর কিছুই নয়, সেটা একটা প্রচেষ্টামান্ত্র যাতে 

শিশু লা জানতে পাবে যে সে তার পিতামাতার অবাঞ্ছিত শিশু । আমি আমার 

অনেকগুলি বিবাহিত বন্ধুদেরকে জিজ্ঞাসা করেছি। এবং-তাদের অধিকাংশেরই 

মত হচ্ছে যে কখন যে কি করে “হয়ে? যায় সেট! বলা খুব কঠিন। তবে স্ত্রী 

হয়ত দেহ গরম হয়ে যাওয়ার থেকে কিছুটা বলতেও + পারে ।-এবং এই 

ংবাদের ভিত্তিতেই আমি বলছি যে পৃথিবীর অধ্বিকাংশ: শিশু অবাঞ্ছিত। 
শধৃমাত্র “বিবাছিত' মার্ক। একটা ছাপ থাকলেই একদল রেহাই পেয়ে যায়। 
অন্যান্যরা! একটু লজ্জায় পড়ে যায়। আমি দেখেছি নতুন বিবাহিতরা যখন 

প্রথম পিতা-মাতা হতে চলেছে জানতে পারে তখন তারা কি একট] লজ্জায় 

যেপড়ে না দেখলে এবং না অনুভব করলে বোঝা যায় না। 

এগুলো যৌনসংক্রাস্ত বিষয় গুলি. সম্পর্কে অজ্ঞভার ফল। এবং সব মানুষই তার 

অজ্ঞতার মুল্য শেষ কানাকড়ি অবধি শ্তধতে বাধা । এরই জন্য শিক্ষার প্রসারের 

ব্যবস্থ| কর! হয়েছে নানাদিক থেকে নানাভাবে । আর লজ্জার ব্যাপারট। 

একট] অপরিপক্কতার নিদর্শন । সমাজের স্বীকৃতি নিয়েই যখন বিবাহ হয়েছে 

তখন কোনও একজন অপারগ না হলে আশা করা যায় যে।তাদের ছেলে- 

পিলে হবে। এতে লজ্জার কি-আছে? এসবও তোমার মনগড়া দিবা-স্প্ন | 

একজন স্ত্রীলোকের কাছে তার প্রথম সন্ভ!ন হওয়ায় সংবা্টা যে কতট] রোমাঞচ- 

কর, তা তুমি বুঝবে না। সারাজীবনের অভিজ্ঞতা একদিকে আর জঠতে 

সন্তানের 'অবস্থিতির অভিজ্ঞত1 অর্জন করা অভিজত! তাঁদের কাছে লয়ান সমান। 

এ বিষয়ে তোমাব অজ তাই প্রকাশ পাচ্ছে। 
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পৃকষঃ কিন্তু সন্তান ষদি বৃঝতে পারে সে তার পিতা-মাতার অবাঞ্ছিত শিশু ছিল প্রথম।- 

নারী £ 

পৃরুষ : 

বস্থায়, তাহলে তাকে যে ভীষণ একট। গ্লনিতে পেয়ে বসে সে তুমি বুঝতে পারবে 
না। এবং সেই গ্লানি তার মধ্যে ভয়, আশঙ্কা! এবং সকল প্রকারেব ছুর্বলতাকে 

একসঙ্গে ঢুকিয়ে দেয়। তার মেকদণ্ডকে ভেঙ্গে দেয়। ছেলেদের ক্ষেত্রে এট। 

বেশী ভয়, কেননা ছেলের মেম্নেদের চেয়ে একটু বেশী আত্মাভিমানী ৰা আত্ম- 

সচেতন যা খুশী ধরে নিতে পার। কিন্তু আত্মগ্র/নির বোঝা যে কিমারাত্মক 

হতে পারে সে তুমি বুঝতে পারবে না। তুমি ভাগ্যবতী, কেননা তোমার 

মধ্যে সেই বোধ নেই। আমার আছে এবং সেই জন্য আমার মেরুদণ্ড 

থাকলেও একট। “মেরুদগুহীন" প্রাণী হয়ে গেছি। আমার মনে যখন থেকেই 

এই বোধ জেগেছে তখন থেকেই আমার মনে হয়েছে, জন্ম-মৃত্যু সুখ-ছুঃখ, 

দ্রিন-বাত্ধি বা এই ধরনের বিপত্দীতধর্মাঁ বস্তগুলোর মধ্যে কোনও তফাৎ নেই। 
তুমি যে দেখছ আমি বেঁচে আছি অর্থাৎ আমর একটা! স্ব-ইচ্ছ! আছে যার দ্বার! 

আমার চিন্তাধারা, নড়ন-্চডন প্রভৃতিকে ইচ্ছামত এদিক-ওদিক করতে পাবি 

এসবের কিন্তু কোনও অর্থ নেই আমার কাছে। আমি ভাবি যেআমি মরে 

গেছি। আচ্ছা, তুমিও যদ্দি ভাব যে আমি মপে গেছি তাতে কি কোনও তফ|ৎ 

ধরা পড়ে আমার বেচে থাকার সঙ্গে? 

যা ঘটেনি তার চিস্তা করা আমার ত্বভাববিরদ্ধ। আমার চিস্তা সব সময় 

বাস্তবকে ঘিরে থাকে। 

তুমি বাস্তব বলতে বোধহয় কতকগুলো 11011001816 76211) এর কথা ভাবছ। 

কিন্তু ভেবে দেখ এগুলোর কি কোনও 01010866 মূল্য আছে? সময়ের ম্রোতে 

সব কিছু ভেসে যাবে, সব কিছু গ্রাস করে নেবে। স্থতরাং তোমার কাছে বাস্তব 

হচ্ছে এই মনটুকু, তার ঘটনাগুলো এবং তৎক্ষণ!ৎ অতীতের স্বপ্ন। এছাড়া আর 

কিছু নয়। অবশ্য তোমার চাওয়া বা পাওয়ার ব্যাপারটার সহিত এর' 

মিল আছে। কিন্ত এইটাই শেষ নয়। এবং আমার নম্বদ্ধে যে ধারণা তোমার 

কিছুক্ষণ আগে অবধি ছিল, সেই ধারণা ঠিক এই ধরনের কতকগুলো অস্থায়ী 

বাস্তবকে কেন্দ্র করে গড়ে তোলা। এই অস্থায়শ বাস্তবগুলোর মধ্যে আছে আমা 

চেহারা, বাচনভঙ্গী, উপার্জন ক্ষমতা, বিদ্যাবস্তা। এবং এই সবগুলো মিলিয়ে 

তোমার কাছে আমি একটি *%, হয়ে দেখা দিয়েছি। সেট] কি আমি জানিনা । 

তবে তুমি হয়ত বপতে পার। আমিও ঠিক এ রকম কতকগুলো] জিনিষের 
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সমক্রি তোমার মধো পাই এবং তুমিও আমার কাছে এ রকম একটা %। এক 
একটা! মুদূর্ত আসে যখন মনে হুয় তোমাকে আমার দরকার জধু মাত্র যৌন-ক্ষুধা 

মেটানোর জন্য। কিছুক্ষণ পরে সেটা চলে যায়। তখন তোমার কথ! আর মনে 

আসে না! অন্যান্য কাজের ভীড়ে সব মিলিয়ে যায়। তুমি তখন অবচেতন 

মনে চলে যাও। ফাইল, অফিস, বন্ধু, চা, খেল ওপরে ভেসে আসে । আশে- 

পাশে কোনও স্থন্দরণ মছিলাকে দেখলে তোমার কথ! মনে পড়ে । আমি তুলন। 

করে দেখি ফে ভাল দেখতে । মাঝে-মাঝে মনে হয় তোমাকে ভাল দেখতে। 

কিন্ত এক-একট। সময় আসে যখন মনে হয়ন। যে তোমাকে ভাল দেখতে । এ 

রাস্তার মেয়েটাকেই ভাল লাগে। কিন্তু তৎক্ষণাৎ আমাকে সে চিস্তা দুরে ফেলে 

দিতে হয়। আমাকে চেষ্টা করে ভাৰতে হয় এৰং তার সঙ্গে দ্ধোর করে একমত 

হতে হয় যে “না তোমাকেই ভাল দেখতে । কেননা, আমার মনে হয় আমি 

একটা অপরাধ করে ফেলব ঘি আমি তোমাকে ভাল না ভেবে অপর কোনও 

মেয়েকে ডাল ভাবি। আমার মনে হয় দীর্ঘদিন ধরে তোমার সঙ্গে মেলামেশা 

করার ফলে তোমাব প্রতি আমার একট! দায়িত্ব বা কর্তব্জ্ঞান জন্মে গেছে। 

যার জন্য তোমাকে ছাডা আর কোনও মেয়ের কথা চিত্তা কর! আমার কাছে 

অপরাধ মনে হয়। তোমার সঙ্গে রোজ দেখা হয়। তোমার দেহের সব কিছু 

আমি চাইলেই তৃমি দেবে । তুমি যদি আমার কাছে দশট! টাকা চাও আমি” 

বিশেষ আগ্রহের সঙ্গে দেব। কোথাও কোনও কাজের কথ জানালে আমি 

অন্থগত ভূতের মত তা করে দেব এবং অবশ্যই তাতে আমি আনন্দ পাব। 

কিন্ত পরে রাগও হবে। মনে আনবে তুমি কেযে তোমার সব কিছুর প্রতি 

আমার এই ধরনের একটা আন্ুগতা থাকবে ? হাজার-হাজার মেয়ের মতন 

তুমিও একজন । তোমার চেয়ে দেখতে ভাল, উপার্জনক্ষম মেয়ের অভাব নেই। 

কেন তোমার জন্য আমি আমার স্বার্থকে তাগ করব বা নিজেকে পীড়ন করব 

এই ভাৰে? সেই মুহ্র্তে মনে হয় আজ বিকেলে তোমার সঙ্গে আর দেখা করব ন। 

এবং ভবিষ্ততে যদি কোনও দিন দেখ! হয় তাহলে “না করে দেব। মনে বাগ 

হয়। সামনে যে টেবিলট! আছে তাকে ঠেলে ফেলে দিতে ইচ্ছা! করে, মনে হয় 

মারি এক লাখি এ কাচের গেলাসটায়, নিজের চুলগুলে। টেনে ছিড়ে ফেলি, 

বেশ জোরে দৌড়ে পালিয়ে যাই জঙ্গলে । কিন্তু কিছুই করতে পারিনা । ঠিক 

মেমনটি তেমনটি থাকি। ঘা গু'জে ফাইলের পাতা ওলটাই, রুটিন অনুযায়ী 

ছাঞ্সদের পড়াই। দময় শেষ ছলে চললে আমি অফিস থেকে। 
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এতসবও তোমার মনে আসে? আমি কিন্তু এত ভাবি না। আমার স্তধু 

মনে হয় আমাকে তোমার কাছে যেতে হয় তোমাকে পাওয়ার জন্য। তোমাকে 

পেলে আমি খুশী হই, আনন্দ হুয়। তুমি যতক্ষন আমার কাছে থাক, মনে হয় 

এ সময়টুকু কত মুল্যবান। কৰে সেই সময় আলবে যখন চিরকালের মত 
তোমাকে আমার করে নিতে পারল? ৃ 

আমাকে বলতে দাও। অফিল থেকে বেরিয়ে আমার অন্য চিন্তা আসে মনে। 

মনে হয় তবুও তো একজন 'আমায় অপেক্ষায় কোথাও না কোথাও সময় 

গুলছে। হয়ত এ একজনই আমার ক্ষমতার মধ্যে পড়ে। রাস্তায় হাজার- 

হাজার মেয়েকে পাওয়ার কথা টিস্তা কঝার কোন অধিকার বা সেই ধরণের 

জৈবিক ক্ষমতাও আমার নেই। আবার এও হতে পারে যদি আমি কাউকে 

নিয়ে বসি, আর সে যদি আমাকে অবজ্ঞা করে তাহলে তো আমি জগ্াল 

হয়ে গেলাঁম। না ন1 "হাতের লক্ষ্মী পায়ে ঠেলা” যায় না। আমার যতটুকু 

ক্ষমতা ঠিক ততটুকুর মধ্যে বেচে থাকার চিস্ত। কর।ই আমার উচিৎ। সাধ্যাতীত 

কোনও ঘটন। বা চেষ্টার প্রতি ঝুঁকে পড়ায় কোন যুক্তি থাকতে পারে না। 

আর তা আমার ক্ষমতার বাইবে। যখনই এই অক্ষমতার জ্ঞান বিকেলে আমার 

মধ্যে আসে আমি গুটি-গ্ুটি তোমার কাছে চলে আনি । এবং তৎক্ষণাৎ 

মনে হয় তোমাকে পেতে পারি আমার এই সীমাবদ্ধ ক্ষমতাঁর মাধ্যমে । তাই 

বাইরে কোনও চেষ্টা করা আমার, উচিৎ নয়। স্থতরাঁং বিকেলটা তোমার 

সঙ্ষে কাটাই। কিন্তু কিছুনেই আমি ভাবতে পারি নাযে আমি তোমাকে 

সহজাতভাবে ভালবাসি । মনে হয় কে যেন আমার ঘাড় ধরে তোমাকে 

ভালবাপাবার চেষ্টা করছে । আমার অস্তবের গভীরতম প্রদেশ থেকে 'না, না" 

করে ওঠে। কিন্তু বাইরে আমাকে দেখাতে হয় যে আমি কত ভালবাসি। 

এবং তুমিও সেইটাকেই একটা আল জিনিষ ধরে নিয়ে আমাঁকেও ভালবাসতে 

শুরু করেছ। তুমি একট! মায়ার খেলায় মেতেছ। তুমি আমার ৭ঃ বা 

ছায়াকে ভালবাস। আমাকে নয়। কেননা! আমার মনের গভীরতম দেশের 

চিন্তাকে তুমি জানতে না। এবং যেহেতু আমরা পরস্পর পরম্পরের % 

টাকে বা ৰাহিরটাকে ভালবাসি বা পরম্পরের সম্পর্কে একট] মন-গড়া, স্বপ্ন-ঘের। 

মুত্তিকে (এটাকেও ৭* বলতে পার) ভালবাসি সেহেতু । আমরা সবাই একটা 

মায়ার প্রতি আকৃষ্ট। আসলে আমর] কেউ কাউকে ভালৰাসি না, ভালবাসার 

অভিনয় করি মাত্র। আমরা ঘৃণা করি পরস্পরকে--নিজের অভিনয়ের কথা 
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চিন্তা করে, অপরকে নকল করার চেষ্টাকরার জন্ত। যেহেতু সমাজের 

অন্তান্তদের উপস্থিতির ও তাদের মন্তব্যের ভয় আছে, সেহেতু আমর! পরস্পরকে 
জোর করে ভালবাসি বা! ভালবাসতে চেষ্ট করি । কেননা মনে-মনে 

নিঃসঙ্গতার ভয় আছে। অথব! হতাশ, বেদনা যখন পাগল করে তোলার 

মগ্ন কবে তখন মনে হয়, যদি কেউ আমাকে একটু আশ্বাস দিত ৰ! 

মমতা ৰা ন্সেহ দেখাত” "একটু সাত্বনা বা অভয় দিত" তাহলে নিঃসঙ্গতা ব! 

হতাশ! আমাকে এত কাহিল করত না। তাহলে পিতা-মাতার অবাঞ্িত শিশু 

হওয়ার গ্লানি আমাকে অর্দমৃত করে রাখতে পারত না। এই নিঃসঙ্গতা, 

হতাশা, আত্মগ্লানি প্রভৃতির হাত থেকে রেহাই পাওয়ার জন্যই প্রতিটি মানুষ 

আর্দিমকাল থেকেই চেষ্ট। করে চলেছে। সামাজিক অনুষ্ঠান ব৷ নিয়মগুলি 

এই কারণেই তৈরী করা হয়েছে। সবাই লবাইকে দেখবে, রাখবে তার, জন্ত 

চিন্তা করবে। একে অপরের শোকে, দুঃখে, উত্সবে যোগদান করবে তার 

যন্ত্রণা] বা আনন্দে অংশগ্রহণ করার জন্ত। যে ছুঃখে শোকে বা উৎসবে নিমগ্ন 

সে যেন জানতে পারে যে ণ্হা, এরাও আমার আশে-পাশে আছে এবং 

এরাও আমার দুঃখ, শোক বা উতৎপবে সমপরিমাণে অংশগ্রহণকারী”। কিন্ত 

এটাও কি একট] হাস্যকর ব্যাপার নয়? কারুর আত্মীয় মারা গেল। 
তার জন্ত আমি দুঃখিত হব কেন? কারুর বাডীতে উত্পন হোল। সেখ|নে 

আমাকে যেতে হবে কেন? এসব আর কিছুই নয়-_-লোকভডয় না চক্ষুলজ্জার 
ব্যাপার--যেট! সাধারণতঃ ঢাক] দেওয়ার চেষ্ট। করা হয় এ ধরণের অনুষ্টানে 

অংশগ্রহণ করে। এ সবকিছুই ভণ্ড মী.এবং,এই ভণ্ডামীই আমাদের স্বতঃপ্রণোদিত 

ভালব।সাকে ধামাচাপ। দিয়ে রেখেছে। একেই আমরা বলে থাকি সভ্যতা" | 

জন্তরাতো জামাপ্যাণ্ট পরে বেড়ায় না। তার! তো যৌন-সংক্রাস্ত কাজকর্ম 
সর্বজনলমক্ষেই করে থাকে । মানুষের মধ্যেও আদিমযুগে এই ব্যবস্থাই 

ছিল। কিন্তু এ *নভ্যতা” তাকে জামাপ্যাণ্ট পরিয়েছে। অর্থাৎ যৌন- 

সংক্রান্ত ব্যাভিচারিতাকে বোধ করতে চেষ্টা করা হচ্ছে। সবকিছুকেই 

ধামাচাপা দেওয়ায় টেষ্ট! করা হয়েছে। কেউ যদি চেঁচিয়ে কথা বলে, গল- 

ফুলিয়ে খাবার খায়, জোরে চুমুক দিধে চা খায়, মুখ টিপে ছাসার বদলে 
হো-হো করে হেসে ফেলে, সভ্য সমাজের লোকেরা|ফিবে দেখে ত্বাকে। কেউ-কেউ 

তাকে «গেঁয়ো' বলে এড়িয়ে যায় আবার অনেকে তাকে “দিলদরিয়া', 'প্রাণখোলা? 

লেক বলে গ্রহণ করে। তার হাতে ঘ্দি টাক! থাকে, অনেক লোককে চাকরী 

দেওয়ার ক্ষমতা থাকে, তাহলে পবাই যাকে “মুক্তংপৃকষ' বলে পুজো করবে। 
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আর যদি না থাকে তাহলে 'পাগল' বলে নিঙ্গের কাজে ব্যস্ত হয়ে উঠবৰে। এ 

সবই এ “সভ্যত।' নামক একটি সামাজিক ঢাকনার স্ববপ। ভেতরকার 

“ইচ্ছা-দৈত যেন বেরিয়ে না আসতে পারে। তাকে সব সময় চাপা দেওয়া 

দরকার। তা নাহলে অরাজকতা দেখ! দেবে। স্ত্রীজাতির সম্মান থাকবে না। 

এই “সভ্যতা কিন্ত কেবলমাত্র স্ত্রীজাতির সম্মান রক্ষার জন্তই সৃষ্টি হয়েছে। 

এটাকে বলা যেতে পারে যে ৭615 ৪ 561001908905 (00901010156 স্বতরাং 

মাধ সামাজিক জীব? হয়ে উঠল। নিঃসঙ্গতা, হতাশা, ৰেদনা, লাভ, লোকসান 

সব কিছুতেই সে সমব্যাথীর মত আশে-পাশের লোকেদের পেয়ে গেল। সে নিজের 

জনয আপাততঃ নিশ্চিন্ত হোল । কিন্ত ভব্যিততের কথাও তো ভাবতে হুবে। 

তুমিও ভাৰ নাকি? ভাবতে অবাক লাগছে? 

আমি ভাৰিনা যে তা.নয়। ভাবি নিজের জনা । ভাবি অপরের জনা, ভাৰি 

সমাজভুক্ত সবাইয়ের জন্য। এবং সেই জন্যই আমি প্রতিটি মান্থযের মুখের 
দিকে যখন দেখি বা তাকাই, কি ভয়ঙ্কর একট! ছৰি আমার মনে আসে । আমার 

মনে হয় এব] হাতে একটা কিছু পেতে চায়, তা নাহলে ছোট ছেলে খেলন। না 

পেলে যেমন কাদে, মায়ের কোলে ওঠবার জনা যেমন কাদে তেমনই কাদবে। 

স্থতরাঁং এর] সবাই একটা কিছু চায়। কি যে চায় তা বলতে পাবেনা, কেননা 

কিযেচায় তার সম্বদ্ধে তাদের কোনও সম্যক ধারণা নেই। ছোটবেলায় বাবা- 

মা যা! শিখিয়েছে ব করিয়েছে, ধরে নিয়েছে সেইটাই বোধহয় তাদের চাওয়ার 
একট] অংশ। তারপর দেখেছে অনেকেই পড়াশুনো৷ করছে, বিবাহ করছে, 

চাকরী করছে, সন্তান-সন্ততি নিয়ে ঘর-সংসার করছে, পেন্সান পাচ্ছে, শেয়ার- 

বাজারের গতি নিয়ে উঠা-নাম। করছে, তারপর একদিন মরে যাচ্ছে। এও ধরে 

নেয় সঙ্গে-সঙ্গে যে 'সৰাই যা! করেছে আমিও তাই করব”। সবাই যেদিকে 

যাচ্ছে আমিও সেটিকে যাই। একট] গণ-ইচ্ছ। তার ব্যক্তিগত ইচ্ছ! হয়ে দাড়ায়। 

সেই গড্ডালিক! প্রৰাহের সেও একটা অংশ হয়ে দীড়ায়। কিন্তু ভেবে দেখেন! 

যে তার সেই গতিপথ সে পালটাতে পারত কিনা? অন্যকিছু একট] সে 

করলেও করতে পারত কিনা? একজন হয়ত ভাবে কিন্তু পুনরায় ঝুকি নেওয়ার 

বিপদাপদের কথ! চিস্তা করে আর সেদিকে যায় না। সেও এ গণ-ইচ্ছায় 
যোগদান করে। 

এই নিয়ে একটা মজার গল্প তোমাকে শোনাই। একবার মহারাজ! কৃষ্ণচন্দ্র ও 
গোপাল ভাড়ের মধো তৃমূল তর্ক বাধে। বিষয় অর্িকাংশ বিবাহিত ব্যক্তিরা; 
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শ্রী-্সজঞবছ হয়ে থাকে। মহারাজা পৌকযে ঘা লাগাম উনি এর প্রমাণ 
চাইলেম। রাজ্ছে প্রচার করে দেওয়া! হোল যে, “মন্বুক দিন অন্থক সময়ে অমুক 

ঘাঠে মানব] বিবাঁছিত তার] যেন জমায়েত হয়। মহারাজার আদেশ।” মাঠের 

ম।ঝ বরাবর একটা! দীর্ঘ দাগ দেওয়! হোল। মহ্রাজ্া! ও গোপাল সেখানে 

গেলেন। এরপর ঘোষণ। কর] হোল যে, “যার! তাদের স্ত্রীর কথামত 6লে তার! 

দাগের একদিকে আব যারা তাদের স্ত্রীর কথামত চলে না তারা অন্যদিকে 

দাড়াক। দেখ! গেল একজন মাত্র ছাড়া আর সবাই স্ত্রীর কথামত চলে। 

মহারাজ! হৃতরাজ্্য ফিরে পেয়েছেন ভেবে বললেন, "যাক এই রাজ্যে অস্ততঃ 

একজনও আছে যে আমার দলে।” কিন্তু গোপাল বলল, “মহারাজ, ওকে ডেকে 

জিজ্ঞাস। করুন এৰং ও যদি সন্ট্ি-দাত্য স্ত্রীর কথামত চলে এট] হয়, ত|হলে ওকে 

পুরষ্কত কর! দরকার” মহারাজ ওকে ডেকে কারণ জিজ্ঞাসা করলেন, কেন 
সে এঁ দিকে দাড়াল? লোকটি অত্যন্ত মু ও ভীত কঠে বলল, মহারাজা, 

দোষ নেবেন না। বাড়ী থেকে বেরূনোর সময় শ্রী বলে দিয়েছিল যে, “যেদিকে 

ভীড় দেখবে সেদিকে যাবে না। তাই আমি ওদিকে না গিল্পে এদিকে দাড়িয়ে 

ছিলাম।” মহারাজার সর আশা চুরমার হয়ে গেল। মানব-চরিঞ্জ সম্পর্কে 

গোপলের জ্ঞান দেখে তাকে পূরষ্কার দিলেন আরও একখণ্ড জমি। 

আমার বক্তব্য-বিষয়টাও ঠিক এ ধর্খনেরই। তফাৎ এই ঘে তোমার উপাখ্যানে 
একজনও ব্যতিক্রম নেই। কিন্ত আমার কথায় আছে। আমি এ মহারাজার 
কথ! বলছি। সে অন্ততঃ চিন্তা করেছিল যে একজনও অস্ততঃ এই প্রবাহের 

বাইরে আছে, যে তার চেতনতা, ইচ্ছা প্রভৃতি নিজের মত করে চালন! 

করছে। কিন্তু তিনিও দেখলেন যেতার ধারণ] ভুল। মহারাজ! যে এই ধরনের 

একটা সাহদিকতা চিন্তার ক্ষেত্রে দেখিয়ে দিলেন এইটাই ঘথেষ্ট। এই প্রবাহের 

একমাত্র কারণ হচ্ছে “ভয়*। নতুন দিকে, নতুন চেতন! নিযে অগ্রসর হওয়ার 

জন্য যে অবাধ্য সাহশ দরকার তার অভাবই হচ্ছে একমাজ্র কারণ। অপরেয! 

করছে আমি যদি সেটাও অন্ততঃ না করতে পারি তাহলে লোকের চক্ষে আযার 

কি দাম থাকল? আমি একটা দুর্বল, অপাংক্তেয় জীব ঝংল গন্য হয়ে যাৰ। 

স্কৃতবাং ওযা যা করছে বা করেছে আমি প্রথমে সেইটাই করি। তারপর অন্য 

সব কিছু দেখা যাবে। কিন্তু হায় আশা! ক্ষমতা, আবু, আয়োজন সবই 

সীমাবন্ধ। অপরে ষা করেছে তাই করতে-করতেই জীবন শেষ হয়ে গেল, নিছে 

কিছু করার আর সময় ছোল না। “আমি, আর রইল না। যা রইল তা হচ্ছে 
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“ওদের মধ্যে আমি'। এরই জন্য বিবাহ ও বংশধর উৎপাদন করার চেষ্টা। 
কিম্বা! কোনও একট কিছু কাজ কর] যার দ্বারা! আমি অমর হয়ে থাকব” ব| 

“লোকে আমাকে স্মরণ করবে। অর্থ।ৎ আমি যথন মরে যাৰ তখন ওরা কি 
আমাকে মনে রাধবে? নাও রাখতে পারে। নানা লোকের ভীড়ে আমার 

অন্তিত্বটা! বিলীন হয়ে যেতে পারে। কিন্তু সেটা1! কি কেউচায়? সবাইচায় 

মৃত্যুর পরও সবাই বা অনেকে তাঁকে তখনও মনে রাখবে। অর্থাৎ আমার 
দৈহিক মৃত্যু ঘটলেও “আমার স্থতি' ওদের মধ্যে বয়ে যাবে। জাগতিক বেঁচে 

থাকাটা বংশধরদের মাধ্যমে আর মানসিক বেচে থাকাট। কাজকর্মের মাধামে 

করার চেষ্টা সবাই করে চলেছে। এখানেও নিজেকে মৃত্যু-আতঙ্কের হাত থেকে 

বাচাবার চেষ্টা কর হচ্ছে। নিজের ক্ষুত্র পরিবার ৰা সামাজিক বৃহত্তর পরিবারকে 

এমন একট! কিছু দিয়ে যেতে হবে যাঁর দ্বার! তাদের মধ্যে আমি বেঁচে থাকব। 

অর্থাৎ 'আমি বাচতে চাই” এই ইচ্ছকেই সবাই নান] ভাবে, নানা দিক থেকে 

পুরণ করবার চেষ্টা করছে। এই যে তুমি, তুমিও ঠিক এভাবে বাচতে চাও। 
কিন্তু একা-একা সম্ভব নয়। তাই একজন পুরুষের সান্নিধ্য চাও, যার মাধ্যমে 
তোমার জঠরে উৎপাদিত, তোমার স্তনে লালিত, তোমার কোলে পালিত 

কতকগুলি ছেলে-মেয়ে তোমার আশে-পাশে থাকবে । তারা হবে তোমার 

আশ্রিত । তুমি হবে তাদের “মা । তুমি আশা কর তারা তোমার কথা শুনবে, 

তোমার বাধ্য হবে। তোমার ক্ষমতান্থ্যায়ণ তাদেরকে সাজাবে, গোছাবে, 

নাচাবে, হাসাবে, কাদাবে। অর্থ।ৎ তার! হবে তোমার খেলার পৃতুল। আমি 
কেবল যাতে সেখুলে। ঠিকমত থাকে তার জন্য পাহারার ব্যবস্থা করব। আসলে 

সবই তোমার ইচ্ছা! । এবং তোমার ইচ্ছাগুলোই তুমি পুর্ণ করতে চাও অন্যদের 

মাধামে। এতে কি প্রমান হয় ন] যে তুমি স্বার্থপর? 

এর দ্বার! ষ্দি প্রমাণ হয় আমি স্থার্থপর তাহলে অবশ্তই আমি স্বার্থপর। 

: তবুও তুমি তো একজনকে পাৰে ঘে তার নিজের ইচ্ছাকে তার চেতনাকে 

পুরণ করবার চেষ্টা করছে। তুমি না হয় তাকে একটু সাহায্য করবে। 

সেটুকুও কি পারবে না? আমার এ শ্বার্পরতার জন্য, তোমার দেহের 

ওজন আমার ওপর চাপাতে হবে। তুমি আমাকে যন্ত্রণা দেবে, নাডবে, 

দেখবে, টিপবে, কাষড়াবে। আমি সব সহ করব। কেননা আমি চাইব 

একটা সন্তান আমার জঠরে আন্থক। তারপর কতদিন ধরে আমাকে সেই 

ভার সহা করতে হবে। কত যন্ত্রণায় আমাকে উৎপীড়িত হতে হবে, কত 
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রাত্রে সেই শিশুকে পরিচর্ষ| করার জগ্ত ঘৃম হবে না; আৰান সকালে উঠে 

তোমার চা, অফিস সব কিছুর ব্যবস্থা করতে হবে। না হলে তুমি চটে 

যাবে। হয়ত ভয় দেখাবে যে তুমি অন্ত কারুর সঙ্গে থাকতে চাও আমিই 
যেন প্রতিবদ্ধাক। তুমিই চাইবে তোমার হর্ভা-কর্তী-বিধাতাদের তুষ্ট করে রাখতে 

চা-জলখাঁবার সব কিছু সময়ে-অদময়ে পরিবেশন করে। শিশু বড় হলে 

তার চাঁল-চলনে প্র্বরায় থাকতে হবে যাতে তার অঙহানি না হয়। 

তাকে লেখাপড়া শেখ!তে হবে, বিবাহ দিতে হৰে এবং দেখতে হবে যে সে 

যেন জীবনকে পুরোপুরি পেয়েছে, তাকে উপলব্ধি করেছে এৰং সে একজন 
প্রশান্ত সুখী পুরুষ হতে পেরেছে । এবং এই সব কিছুরই জন্ত তোমাকেই 

আমার দরকার। তোমার এ ভয়, হতাশা, নিঃসঙ্গতা, আত্মগ্লানি প্রভৃতিগুলো 

যে কতখানি অসার সেইটাই প্রমাণ করার জন্ভ। আমার জঠরজাত পুক্জ 
হৰে সেই পরীক্ষা-নিরীক্ষার কেন্ত্র। তাকে নিজের মত তৈরী করে তোমাকে 

দেখিয়ে দেব যে তোমার ধারণাগুলে। কত নির্ধযমভাবে ভুল। আমি জানি 

আমি কৃতকার্য হব। কেননা আমি তোমাকে, মামাকে সমগ্র মানবজাতিকে 

বিশ্বাস করি। আমি বিশ্বাস করি যে তুমি, আমি, সমগ্র মানবজাতি যা 

ভেবেছে, করেছে তার কোন কিছুই নিরর্থক বাভুল্ল নয়। হয়ত সব ক্ষেত্রে, 

সর্বপময়ে, সর্ণজনের জন্ত তার স্থিরতা সিদ্ধহয় নি। কিন্তু অনেকের ক্ষেত্রেই 

তো হয়েছে। যেখানে হয়নি সেখানে অজ্ঞতা কাজ করেছে। আমি আগেও 

একথ। বলেছি। তুমি অনেক কিছু জেনেছ কিন্ত আরও অনেক কিছু জানতে 

পারনি এখনও । সার] জীৰন ধরে জানতে হুৰে। হয়ত যৃত্যুর সময়ও 
সেই জানার কাজ শেষ হবে না। কিন্ত অনেককিছু য1 তুমি জেনেযাবে 
সবাইকে সেগুলো জানিয়ে যাৰে। পরবর্তারা সেই জ্ঞানটুকু সম্বঙ্গ করে 
আৰার এগিয়ে চলবে সম্মুখের দিকে । এর উদ্দেন্টা আর কিছুই নয় শুধুমাত্র 

এক বিশ্বুন্ধ জ্ঞান অর্জন করা । সেই জন্য বংশধর দরকার। তা নাহলে এই 
অসমাপ্ত কাজ করবে কে? পেই জন্য আমিবিশ্বাস করি যে মানুষ এযাবৎ 

যা করে এসেছে ভুলচুক করলেও, তার মধ্যে থেকে একটা জিনিস জান! 

গিয়েছে সেটা হচ্ছে, জ্ঞানের সীমানায় পৌছান দরকার। একজন মানুষ কেন__ 
হাজার-হাজার, লক্ষ-লক্ষ, কোটি-কোটি মানুষের জীবন এই পরীক্ষায় ব্যস্ত। 
সৰাইয়ের উদ্দে্ত এক জীবনের লীমানায় পৌছান এবং সেটাই গণ-ইচ্ছা | 
সেইজন্যই তার! দবাই সবাইকে আশেপাশে রাখতে চায়। দরকার-অদয়কারে, 
নুখে-দুঃখে লখাইকে ম্মরণ করে। যে ঘটনাকে কেন্দ্র করে একছিত হয়-- 
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ষে উদ্দেস্টীকে সম্মুখে রেখে একত্রিত হয়, তার উদ্দেস্ট আর কিছুই নয়-_ 
সেই ঘটন। বা উদ্দেশ্তকে কেন্দ্র করে এক সম্যক জ্ঞান অর্জন করা । সবাইয়ের 

মতামত নেওয়! হয় এদং তার থেকে একট সর্বজনগ্রাহহ পথ খুজে বেক 

করা হয় এবং সেইটাই হয়ে থাকে জ্ঞানের সীমানায় পৌছানোর পথ । 
এইটাই বিশুদ্ধ জ্ঞান যে জ্ঞানকে আর পালটাবার দরকার হুয় না, যে জ্ঞান 

চিরস্থায়ী হয় এবং যার উপর সবাই বিশ্বাসকে স্বাপন করে থাকে। যার৷' 

এই কার্ধে অংশগ্রহণ করে তার! এই কৃতকাধে সফলতার জন্য সবাই সৰাইকে 

ভালবাসে । এতে কোনও অপরাধ, ভয়, ত্বণা, হতাশা, আত্গ্লানির স্থান 

নেই। আমিও সেই অংশের অন্তর্তৃক্ত। তাই আমি সবাইকে ধিশ্বাম করি, 
ভালবাসি। আর তুমি হচ্ছ সেই সবাইয়ের মধ্যে একজন। আমার দৈহিক 
ও মানমিক ক্ষমতা কম। সবাইয়ের ভালখালাকে গ্রহণ করার ক্ষমতা আমার 

নেই। তাই একজনকে দরকার এৰং সেইটুকুই আমার ক্ষমতার মধো। 

আর কাউকে চিনৰার বা জানবার সময় নেই। মোটামৃটিগাবে নিজের 

বিশ্বাস ও ভালবাসার পাত্র হিসাবে তোমাকে গ্রহণ করেছি। হয়ত তোমার 

চেয়ে দেখতে-সগুনতে আরও ভাল ছেলে আছে। কিন্তু অত সময় কোথায় 

তাদের মধ্যে বাছাবাছি করার? শেষে “গ বাছতে গ। উজার" হয়ে যাবে।' 
তার চেয়ে মোটামুটি একজনের প্রতি বিশ্বাস ও ভালবাসাকে স্থাপন করাটা 
কি অপরাধ? মৃত্যু অবধারিত। কৰে কখন বা কোথায় হুণে তাও বলা 

যায় না। স্থৃতরাং সময় কম। আশার সীম! নেই। ভরলার পাত্র নেই। 

নিরাশ হতেও বেশীক্ষণ লাগবে না। স্থতরাং “হাতের পাচ' ফেলে লাভ কি?. 

যতটুকু পেয়েছি নিজের মনমত তাকে নিয়েই শাস্ত থাক ভাল। বেশী 
আশা ভাল নয়। তাতে সন্দহ পেয়ে বসবে। অশান্তি, ঝঞ্চাট, যন্ত্রণায় 

কাতর হতে হবে। কি দরকার অত কিছুতে। সৰ কিছুই যখন সীমাবদ্ধ তখন 

লীমাবন্ধ আশ], আকাত্থার মধ্যেই থাকার ঠষ্টা করা যুক্তিযুক্ত নয় কি? 

আমার কাছে আশ। বাউদ্গেশ্ট হচ্ছে তোমারই স্যটরির মাধ্যমে তোমাকে বুঝিয়ে 

দেওয়! যে তোমাকে আমি ভালবাসি এবং তুমি আমার বা নিজের সম্বদ্ধে 

য। কিছু ভাবনা কেন লবই ভিত্তিহীন। তুমি আমার এই 01:8117780 
গ্রহণ করো। 

না, আমি কারুর ০9119086 গ্রহণ করতেও রাজী নই, কাউকে 01181181085 

কন্ধডেও রাজী নই। কেনন। এব হার! হয় আমি ছোট বা বড় একটা কিছু, 
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প্রমাণিত হয়ে ঘাব জনসমক্ষে । কিংবা হয়ত কোথ/ও একট] ভুল হয়ে যাবে 

কাকুর এবং সেইটাই হয়ত আমার জয়-পরাজয়ের কারণ হয়ে উঠবে। কেউ 

হয়ত আমাকে করুণা করবে কিংবা! আমাকে হয়ত কাউকে করুণা করতে হুবে 

এই জয়-পরাজয়ের জন্ত। এই জয়-পরাজয়ের মুল্যটা কি? কিছুই নেই 
কেবলমাক্র কতকগুলি জাগতিক সুখ-মৃবিধার জন্ত ছাড়!। সেটাও আবার 

জয়ের মাধমে ঘটবে। পরাজয়ের গ্লানি কেউ হুজম করতেপারে না। যে 

বলে পারে, সে মিথ্যেবাদী, জোচ্চোর, ঠগ। এবং পয়াজয়ের গ্লানিট। আমাকে 

আবার জয়ের আশায় মাতাবে। আমাকে আবার চেষ্টা করতে হুৰে। এইভাবে 

চেষ্টার পর চেষ্টা চালাতে হবে। যাকে তুমি বলেছ পরীক্ষ।-নিবীক্ষা। কিন্ত 

কি লাভ তাতে কেৰলমাত্র একটু ব্যস্ত হয়ে বেচে থাক] ছাড়া । এবং এও এক 

ধরণের ভগ্ডামী। আমি লক্ষ্য করেছি আমার পাশের বাড়ীতে একটি বৃবক 

থাকে। দেখে মনে হয় ৰেকার। সে একট৷ খাটিয়ায় শুয়ে থাকে নীল 

আকাশের দিকে চেয়ে। সময়কে বধ করাটাই হুচ্ছে তার কাজ। সকাল থেকে 

তুপুর। তারপর সন্ধ্য। বা রাত পর-পর আমে । সে এই সময়টাকে যে কোনও 

ভাবে কাটাতে চায়__শশুয়েঃ বসে, একটু বেড়য়ে। আমায় বেশ ভালবাসে। 

কন্ত পাড়ার লোকের] অবাক হয়। একট৷ লেখাপড়৷ জান। স্বাস্থ্যবান ধুবক 

কেন এইভাবে অলসের মতে দিন কাটায়? সেকেন একটা কাজ করে না? 

কেন সেব্যস্ত থাকে না? আমি তার হয়ে উত্তর দিই; ভালই আছে, আমাদের 

মত ভগ্ডামিতে আশ্রয় নেয়নি এইটাই ভাল। লোকভয়ে, আত্মগ্লানিতে বা 

নিঃনঙ্গ তায় হয়ত কাতর নয়। সেতার নিজের মতন। সে হয়ত এ ভয়েরহাত 

থেকে পালাবার জন্য একট কিছু আশ্রয়ের চেষ্ট করে না। তার বদলে 

নীলাকাশ, কৃষ্ণচূড়ার ফুল, বা ছোট্ট নীলপাথীগুলোকে কেন্দ্র করে সে তার 
বাচার ব্যবস্থা করেছে। দৈছিক ব|চাট। হন্নত তার কাছে একট! অগ্রয়োজনীয় 

ব্যাপার । আমি তাকে হিংসা করি। ও বেশ ওর নিজম্বটাকে বাচিয়ে রেখেছে। 

জানিন কে সেই যুবক যে তোমার দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে এবং যার জন্য তুমি 
এতগুলে। বৃক্তি খাড়া! করে তার হয়ে বলে নিজের মনকে পাস্বন! দিচ্ছ । এটা 

তোমার একট! কল্পন। বিলাসমাত্র | একটা বস্তকে ঘিরে নিজের স্বপ্জের সৌধ সৃষ্টি 

করে তুলেছে, অথচ ৰ্যাপারট। একেবারেই ওরকম নাও হুতে পারে, যদি তুষি 
এ বৃবকটিকে জিজ্ঞাসা করতে তাহলে হয়ত তোমার করপনায় ঠিক উন্টোটাই 
জবাব পেতে, সে হয়ত চায় না এভাবে সময় কাটাতে, কিন্তু অবস্থার ঢুধিপাকে 
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পড়ে হয়ত তাকে এভাবে সয় কাটাতে হুয়। (সেও হয়ত চায় একটা কিছু 
করতে, কিন্তু হয়ত এখনও সে শুযোগ করে উঠতে পারেনি। খোজ নিলে 

টের পাবে যে সবাইয়ের মত সেও একট কিছু করার চেষ্টা করছে কিন্ত হয়ত 

কৃতকার্য হয়নি । এব জন্য সেনিজে কতখানি দায়ী ৰল। যায় না, তবে হয়ত 

সমাজ কিছুট। দায়ী, রা্্ীবস্থাও কিছুট। দায়ণী। তুমি যাকে ভণ্ডামি বলছ সেট। 
ভগ্ডামি মোটেই নয়, এটাই হচ্ছে জীবনের বড় দ্রিকটা। একটা ধারাকে 
টিকিয়ে রাখার চেষ্টা করার জন্তই সব কিছু। হয়ত এও জানতে পারবে যে 

সেজীবন সম্পর্কে একট। জটিল চিন্তায় মগ্র নয়। সেঠিক হয়ত তোমার মত 
দুশ্চিন্তায় আহত নয়, সে হয়ত একট] বিরাট কিছু করার ৰিলাস-ম্বপ্পে বিভোর হয়ে 

আছে এবং তাকে পুর্ণ না করতে পারার বেদনায় কাতর নয়। “ছয় কিছুই 

হোল না, করতে পারলাম না কিছুই, বলে দীর্ঘশ্বাস ছাড়ে না। কোনও রকমে 
বেঁচে থাকার একটা উপকরণ পেলেই হয়ত বেঁচে যাবে। এবং এর মধ্যে 

জয়-পরাজয়েরও কোনও ব্যাপার নেই। এটা একটা সহজ বোধের ধারা। 

এইভাবে গ্রহণ করলেই হোল। এতে হার-জিতের কি আছে? যেট। প্রয়োজন 

সেটাকে যোগাড় করতে ,হুবে। তবে, হয়ত অনেক কিছু জিনিষকেই 

অপ্রয়োজনীয় ভাৰ! যেতে পারে গোড়াতে অন্যান্য জিনিসের চেয়ে। যেমন 

ধর, জামা-কাপড়, খাৰার ইত্যাদদি। বাল্য বর্জন কর! গেলেও একটা 

সর্ব নিয় দরকার সবাইয়ের মধ্যে আছে। এই সর্ব নিয়টা হোলেই হোল। এতে 

জয়-পরাজয়ের কোন ব্যাপার নেই। 

সর্ব নিয় বলতে তৃমি কি বোঝাতে চেয়েছ বুঝলাম । কিন্তু এই সর্ধ নিয় বলতে 

তুমি যা বোঝাতে চেয়েছ সেটা কতখানি নয়, অর্থাৎ কোথায় এর শুরু আর 
কোথায় এর শেষ এট] তুমি বলনি। তুমি বলেছ জাম]-কাপড়, খাবার ইত্যার্ধি 

মোট কতগুলে। জামা-কাপড়, কি ধরণের কাপড়ে সেগুলে। তৈরী হওয়! উচিৎ, 

কি ভাবে সেগুলো! কোথা! থেকে তৈরী হওয়া দরকার তা ভেবে দেখার 

দরকার আছ্বে। নানা রকমের খতুতে নানা রকমের এই ধরণের জামা দরকার । 

রোগা লোকের পক্ষে এক রকম, মধ্য মাপের লোকের এক রকম, মোট! মাপের 

লোকের পক্ষে এক রকম জামা-কাপড় দরকার। তারপর রুচির প্রশ্নতো৷ আছেই। 

স্থতরাং দেখা যাচ্ছে এব কোনও শেষ নেই। যেমন ধর, একসময়ে দুটো 

জামা, দুটে। প্যান্ট, ছুটে। পাজামা, ছটো পাঞ্চাৰী, ছুজোড়া ভ্ুতো (একট! 

কাজের পময়, একট। অবসর সময়ে). মোটামুটি সাধারণ দামের হলে, ইংলিশ 
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কাট হলে হত চলে যেত। কিন্তু এখন পরিবেশ থেকে দেখে শিখলাম যে 

দাম কম হলেও সপ্াহে ছু'সেট জামা-প্যা্ট, পাঞ্জাবী ইত্যাদি দরকাধ। সুতরাং 

সব কিছুই বাড়ছে, কোনদিন হয়ত সুতোর জামা-কাপড় ছেড়ে 5510111681০ 01০ 

এর জামাকাপড় পরতে হবে। অবস্থ। আমাকে ৰাধ্য করবে। তারপর ধর 

থাস্ত। ডাল-ভাত খেলেই দিন চলে যায়। কিন্তু ডিম, মাছ মাংস খেতে 
হয় । ফলের সময় আপেল, কল] খেতে হয়। মধ্যে-মধ্যে ক্ষীব--তৈরী 

করেই হোক বা কিনেই হোক থেতে ভালে লাগে। কখনও বিস্কট খেতে হয় 
বা] বাদাম দিয়ে মুড়ি খেতে ভালো লাগে। সুতরাং খাণয়ার ব্যাপারেও কোনও 

নির্দিষ্ট সীমানা গড়ে তোল] যায় না। আবার আমার মনে হয় খাওয়ার 
ব্যাপারে রোজ-রোজ নতুন হলে আরও ভাল হয়: তবে হয়ত ভাত বা কটিটা 
নির্ধারিত থাকে। কিন্ত ধর যদি সপ্তাহে একদিন পোলাও, একদিন কুটি, 

একদিন ভাত, একদিন তনছুরি কটি-মাংস, একদিন ঘি-ভাত ইত্যাদি খাওয়া 

ধায় তাহলে কার ন1 ভাল লাগে? আসলে সমগ্র ব্যাপারট৷ হচ্ছে ইন্জিয়ের 

ব্যাপার, যার সষ্কষিকরণের কাজের শেষ নেই। তারপর এগুলোর ক্রয় ক্ষমত।, 

জেগাড করার ক্ষমতা, ভাল করেরান্ন! করার ক্ষমতা প্রভৃতির ওপরও নির্ভর 

করে। তার ওপর ঘরে লোকজন বৃদ্ধির ব্যাপার আছে। দু'জনের ইচ্ছাকে 

একজ্স কর। গেলেও, তৃতীয়জন বা তার পরে যারা আছে তাদের ইচ্ছার জোর 

কোনও বৃকমেই থাকতে পারে ন। কেননা তাহলে গোলমাল লাগবে । একজনে 

ইচ্ছায়, আর একজনের ইচ্ছাকে সমর্পণ করতে হুবে। অর্থাৎ আত্মনমর্পণ। 
যদি আমর! জিজ্ঞাসা কৰি ভদ্রতার খাতিরে "আপনার খাওয়ার ব্যাপারে 

কোনও কিছু বলার আছে? অর্থাৎ ঝাল, ছুন,।এটা-ওটা আমিষ-নিরামিষ 
ইত্যাদির ব্যাপারে তার কোনও বক্তব্য আছে কিনা? থাকলে গৃহস্থ তার 

ইচ্ছান্ুযায়ী খাদাদ্রব্য তৈরী করার চেষ্টা করবেন। যদিও ব্যাপারট। হয়ত 
কিছুদিনের জন্ত তবুও কোনও ক্ষেত্রে দীর্ঘস্থায়ী হতে পারে। যেমন দেখ! যায় 
পরিবারের তরকারী রান্নায় হয়ত ঝাল-লঙ্কা-ুন ইত্যাদি দেওয়ার ব্যাপারে 
কম-কম করতে হয় যদি সেই পরিৰারে ছেট-ছোট ছেলে-মেয়ে থাকে । এসৰ কম 

ঝামেলা! নয়। দেখ, সেখানে হয়ত গুদের খাতিরে অনাদের ইচ্ছাকে সমর্থন 

করতে হয়। কিন্তুহওয়! উচিত ছিল ব্যাপারট। যার-যার নিজের ইচ্ছাক্ুযায়ী। 

অর্থাৎ সেই আত্মসমর্পনের ব্যাপারটা এসে যায়। 

নারী; এভাবে ভাবলে তে! কোনও দিনই কোনও স্ত্রী-পুরুষ কোনও পরিধার গড়ে 
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তুলতে পারত না। যদিও বা পারত তাহলে তাদের সঙ্গে কুকুর-লেড়ালের 

কোনও তফাৎ থাকত না। একর 96585010981 19০ এর পর যাব-যার তার-তার 

হয়ে যেত। কিন্তু যেহেতু আমর! মান্থষ, আমাদের মান ও হ'ল দুহই আছে,__ 
যে ছুটোকে বাদ দিয়ে মানুষকে কল্পনা করা যায় না,__য্দি বা করা যায় তাছলে 

অন্যান্য জশবেদের সঙ্গে কো!নও তফাৎ থাকে না, সেহেতু আমাদের জীবনযাঁজায় 

পরস্পরের গুত্তি সহানুভূতি, বোঝাপড়া, একা তআ্ববোধ গুভৃতির প্রভাব আছে । 

সবাইকে থাকতে হন্,ে বাচতে হবে, অথচ কেউ কাউকে বিশেষ গুরুতর ভাবে 

আহত করবে না_-তবেই তো৷ মানব-সমাজ গডে উঠতে পারে । সেখানে স্ত্রী- 

পুরুষ, পুজ্র-কন্তা অতিথি-সমাজ সব কিছুকে বজায় রাখার চেষ্টা দেখা যাবে। 

সেখানে আয় বুঝে ব্যয় করতে হয়। কিন্তু তাই বলে না খেয়ে থাকারও দরকার 

নেই,--যদি কেউ মনে করে যে ভবিষ্যতের জনা বিছুট1 বাচান দরকার, বলা যায় 

না কখন দুর্যোগ আসবে । কথায় বলে যেট। রয়ে-সয়ে গেল সেইটাই শেষকালে 

সয়। সুতরাং তোমার এ ৬114 (1)1101015 এর কোনও দাম নেই। যারা সংসার 

করে তারা সবাইই আত্মসমপিত অবস্থায় দিনযাপন কবে । এ বিষয়ে পূর্বেই 

আঁমি বলেছি। তুমি যাবলেছ সেটা আসলে প্ভির করে কার কি দরকার, 
কার কি ইচ্ছা, কার মানসিক অবস্থাটা কি ইত্যাদির উপরু। শ্রাস্ত হয়ে বাড 

আসলে অবস্ঠই দরকার হুয় এক কাপচা বা জল। তাতে একটু চাঙাতো হয়ে 

ওঠ যায় তাছাড। নতুন কাজে প্রেরণা আসে। ইংরাজীতে বলে [01161010012] 
9০601 01 7061০6106101)--056 116909, 71/00055 %418195 0] 95195 01 11)6 

11701510881. কিন্ত সেইৰ্যক্তি যদি তার প্রয়োজন, ইচ্ছা প্রভৃতিকে জানতেই 

পাঁরষে এবং তাকে ঠিক-ঠিক মত্ত ঠিক-ঠিক দিকে চালাতে পারবে তাহলেতো 

অনৈক লঙন্টাই যিটে যায়। কিন্ত যেটা হয় সেটা হচ্ছে ইচ্ছা, প্রয়ে জন, 

উদ্দেশে সংঘাত । এবং এই সংঘাত্তই সব কিছুকে তেজে চুরমার করে দেয়। 

একট। মাঞ্কধ থেকে এক একটা দল, তাদের ইচ্ছা! অনুদের ক্ষমতার প্রতি 

সমধিত হতে কুক কষে । এই সংাগ্তকে এডানেো দরকার এবং তাহলেই 

স্যারের ঈধে! একট দাগ্যাবস্থা দেখা! দিতৈ দেরী ইবেনা | এর জন্তই দরকার 

শিক্ষা এবং প্রত্যেকের মধ্যে জ্ঞান সম্পর্কে এক সম্যক ধারণার উৎপত্তি করা। 

ঞবং তখনই হয়ত একটা আত্মিক মিল ধটতে পাবে। তবৰেজ্ঞানও সীমাবদ্ধ। 

স্ুরাং এইই পার মধ্যে গব কিছুকেই যেহেতু গড়ে তুলতে হয় সেইজন্থই দরকার 

হয় পর্ধর্তাদের-_অধাৎ (৩ 15560০0110৭, 



২৬ চিন্ত £ দ্বিতীয় সংখ্যা ১৩৮৩ 

পুকষ £ শিক্ষা ও শিক্ষিত ব্যকিদের সম্বন্ধে আমার একটা ধারণা আছে। সেটা হচ্ছে 
শিক্ষা মানুষকে চতুর করে, জ্ঞানী করেনা। তবে যদি ধরা যায় জ্ঞানী ব্যজিরা 
চতুর হয় কিন্তু সব চতুর ব্যক্তিরা জ্ঞানী হয়না! তাহলে অৰশাই শিক্ষার দরকার 
আছে। তবে এইখানে বলে রাখ! ভাল যে শিক্ষ। বলতে আমি 101018] ব1 

বিগ্ভালয় বা বিশ্ববিষ্ঞালয়ের শিক্ষাকেই পরেছি। এই 10008] শিক্ষা না পেলেও 

যে মানুষ শিক্ষিত বা জ্ঞানী বা চতুর হয় সে বিষয়েও ছিধা নেই--অর্থাৎ তাদের 

$/2 ০1 01-1108176 বা পরিবেশ তাদেরকে এভাবে তৈরী করে দেয়। অবশ্য 

পৃবের ক্ষেত্রেও পরিবেশকে বাদ দেওয়া যায় না। তবে জ্ঞান বা জ্ঞানের 

সমান] জাতীয় জিনিষগুলো--যে বিষয়ে তুমি আগেও বলেছ সে বিষয়েও আমার 

একট ধারণ! আছে-_-যেটা আমার ধার্ণানুযায়ী একট] ভয়ঙ্কর ধারণ1। জানিন। 

তুমি আচার্য রামেন্দ্হন্দর ভ্রিৰেদী মহাশয়ের অনুরূপ একট প্রবন্ধ পড়েছ কিন, 
তাহলে হয়ত বুঝতে পারতে তৎকালীন অবস্থায় কি-কি বিষয়ে কতখানি জ্ঞানের 

প্রসার ঘটেছে । অবশ্য এই প্রসঙ্গে একট] কথা বলে রাখা ভাল যে জ্ঞানই বা 

কি, আর সীমানা বলতে কি বোঝায় এ বিষয়ে আলোচনা সেখানে ছিলন1। 

সেইজন্য প্রথমে জান। দরকার জ্ঞানকি? অতীতের বইগুলোতে কি লেখা আছে 

এ বিষয়ে তার ফিরিস্তি দিতে হলে অনেক জায়গা লেগে যাবে। সেইজন্য আমি 

আমার নিজস্ব মতামত জানিয়ে রাখছি । যদি কাকুর মতামতের সঙ্গে খুবই--বা 

মোটামুটি মিলও দেখা যায় তাহলে বুঝবে যে সেটা অজান্তেই ঘটে গেছে। যাই 
হোক আসল কথায় আসা যাক। জ্ঞান ৰলতে আমি বুঝি ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা 

অথব! গণ অভিজ্ঞতা । অর্থাৎ অভিজ্ঞতাকেই জ্ঞান বলতে চেয়েছি । আমরা 

প্রতিদিন নান৷ জিনিষ নিয়ে মাথা ঘামাচ্ছি অর্থাৎ সমপ্যার সমাধান করার চেষ্টা 

করছি। এই সমস্যার সমাধানের হ্বরূপ কি সেইটাকেই যখন আলোচনা কর! 

হয় তখনই আমর] জ্ঞানকে নিয়ে আলোচনা করি । জীবনের এবং বেঁচে থাকার 

অনাতম উদ্দেশ্য হচ্ছে সমস্যার সমাধান করা। এই সমস্যাগুলি বু প্রকারের 

ইতে পারে। তবে তাদের সমাধানের জন্ত যে জ্ঞান ব1 অভিজ্ঞত। দরকার তাদের 

মধ্যে প্রকার ভেদও হতে পাবে হ্ডাবতঃই। সমস্যা ও জ্ঞানের মধ্যে সম্বন্ধ থকা 

খুবই স্বাভাৰিক। জামা-কাপড় পরতে যে অভিজ্ঞতা বা জ্ঞান দরকার হয়, 

কবিতা বা গল্প পড়তে সেই অভিজ্ঞতা বা জ্ঞানের দরকার হয়না। সাধারণতঃ 

যেট! দরকার হয় সেট! হচ্ছে বুদ্ধি এবং “লাধারণ জান” । অবশ্য বুদ্ধির গ্রকার- 
ভেদে জানের প্রকার-ভেদও দেখ! দিতে পার়ে। ইংরাজীতে থাকে 787৩ 
10005%16086 বল। হয় তার ত্বরূপ কি বোবা বড় হুশকিল। তবে নানা রকমেনু 
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অভিজ্ঞতা অর্জন করতে-করতে, জ্ঞানের সীমানাও বেড়ে যায়। হয়ত গোড়ার 
দিকে আনের মাপ স, কিন্ত পরবে সেটা ৰাড়তে-বাড়তে কোথায় গিয়ে ঠেকবে তাৰ 
শেষ কি কেউ বলতে পারে ? কখনও ০1701271100 বা কধনও 
101120091-91008] গতিতে জ্ঞান-জগৎ নড়ে-চডে । দশবছর আগে আমি 

যা জ(নতাম, তু।ম যা জানতে, সমগ্র বিশ্বজগতের লোকজন যা! জানতো, আজ 

তা কতখানি বৃদ্ধি পেয়েছে। “কতখানি বুদ্ধি” হয়েছে যদি বছর বছর বল! যেত 

তাহলে হয়ত, এটাও বল! যেত যে আগামী ১০০ বছর পর মানুষের জ্ঞানের 

সীমান। এতত্বর বৃদ্ধি পাবে। এইভাবে মেপে দ্বেখবার চেষ্টা এখনও কেউ করে 

নি। একট! চেষ্টা কবলে মন্দ হয়না । কিন্তু তাতেও কি জান। যাবে? হয়ত 

পরিসংখ্যানের দেঁলতে একটা 16211 2০০৪/৪৪ 7076 এতে পৌছনে] যেতে 

পারে তাদের ধারণানুষায়ী, কিন্তু সেও কতখানি তা জান যায়নি সঠিক ভাবে। 
তাহলে দেখা যাচ্ছে যে জ্ঞানের বৃদ্ধিটা কালের € 61016) ওপর এবং মানুষের 

চিন্তা করার ক্ষমতার উপর নির্ভরশীল । এখানে ছুটে জিনিষ ধরা যাক $ কাল 

অসীম এবং মাজষের চিস্তা করার ক্ষমতাও অপীম (অবশ্যই হতে হবে )। 

তাহলে ছুটে! সমান্তরাল রেখার মত যদি চিরকাল পাশাপাশি চলে 

তাহলে কোথাও কি শেষ হবার ০01121706০ দেখা দেবে? আমার পামানা 

জ্ঞানে মনে হচ্ছে যে এর কোথাও শেষ নেই। মানুষের জ্ঞানের 

সীমানা! নেই এবং সীমানা নিদ্ধারণ আপাততঃ করা যেতে পারে 

কিন্ত তারপর আবার তাকে বাড়াতে হবে। মানুযের চিস্তা করার ক্ষমতাও অসীম 

এবং সময়ও অসীম এবং তাই যদি হয় তাহলে জ্ঞানের লীমানাও অলীম। এমন 

একট! সিদ্ধান্তে এসেছি এখন যেটা অত্যন্ত মারাত্মক । যদি, জ্ঞানের সীমান। 

অসীম হুয় তাহলে আমরা যে অহরহ জ্ঞান-চর্চা করে চলেছি এরও তো কোনও 

শেষ নেই। এবং যার শেষ নেই তার কোনও মুল্য থাকেকি? একের পর 

এক যোগ করে যাওয়ার শেষ নেই। তাহলে আমাদের জ্ঞান-চচ্চা চিরকালই 

অপূর্ণ থেকে যাচ্ছে এবং কোনওদিন যে শেষ করা যাবে তারও সম্ভাবনা! নেই। 

তাছলে মানব-সমাজ একেব পর এক এই কাজ চালাবে কোন সমন্যার সমাধানের 

জন্ত! জ্ঞানের সত্যই কোনও লীমানা আছে কিন! জানার জন্ত ? আচ্ছা ধর! 

গেল যে, জ্ঞানের সীমান। আছে। তাহলে একদিন না একদিন মানুষ তার 

অসীম চিস্ত। ক্ষমতার ছার! অসীম জ্ঞানকে করায়ত্ব করে ফেলবে এৰং এয দ্বার 

আর একট। খবর জান! যাবে যে মানুষের চিত্ত করা ক্ষমতাও তাহলে সীমাবন্ধ। 

এবং এঞ্ড জান! যাবে যে মানুষের চিন্তা করার ক্ষমতা 'নির্ভর করে আছে জ্ঞানের 
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সীমানার মধো। আঁনের সীমান! যদি সসীম হয় তাঁছলে মানুষের চিন্তা 
করার ক্ষমতাও সসীম, জ্ঞানেয় সীমান। যদি অসীষ্ হয় তাহলে মানুষের চি্ত 

করার ক্ষমতাও অসীম। জ্ঞানের সীমানা অসীম এবং মানুষের চিন্তা করার 

ক্ষমতা সসীম হলে বা জ্ঞানের সীমান! সসীম মানুষের এবং চিন্তা কবার ক্ষমতা 

অসীম হলে কে কাকে সামলাবে? প্রথমটা গ্রাহ্ হলেও ছ্বিতীয়টা! একেৰারেই 

গ্রাহা করা যায় না। কেননা মানুষতো] চিস্তা করে জ্ঞানকে অর্জন করার জন্তই। 

সৰ ধদি অর্জন হয়ে যায় তাহলে চিস্তা করার ক্ষমতা তখন কি করবে? খিদে 

পেলে কিছু খেতে হয়, তা না হলে ক্ষুধা তার উৎপত্তি-হ্লকেই আক্রমণ করবে 

এবং কিছু না পেলে তাকেই খেতে শুরু করবে । এবং আমাদের জ্ঞান-চঙ্চাটাই 

হচ্ছে এ রকম। চিস্তা করার ফলেজ্ঞানের সবই যদি জান৷ হয়েযায় তাহলে 

মানুষের করার কি থাকবে? যদ্দি উভয়েই অসীম হয় তাহলে এই অসীমের 

পেছনে ছোটাছুটি করাট। নিতান্তই ছেলেখেলা হয়ে দডায় নাকি? সুতরাং 

এই আলোচনার ফলে ছুটে জিনিস দীাাচ্ছে : ১) মানুষের চিন্তা করার কি 
01:8000981 ৬৪106 থাকে? কেনন। যে কাজের কোনও শেষ নেই সেকাজ করে 

কিলাভ বা যতটুকুই করা যাক না কেন সেটা সব সময়েই অসম্পূর্ণ এবং তার 

ওপরে আর কোনও চিস্তা বা আলো|চনা করাটাও অসম্পুর্ণ হয়েই থাকবে। 

স্থৃতরাং সপ্পূর্ণ ব্যাপারটা একট! সময় কাটানোর ব্যাপার হয়ে দীড়াচ্ছে ২) মাহুযের 

চিন্তা ক্ষমতা যদি সীম এবং জ্ঞানের সীমানাও সসশম হয় তাহলে একদিন ন 

একদিন সেই সীমানায় পৌছে যাৰে সবাই এবং তখন করার আর কিছু কি 
থাকবে? তখন আবার ফিরে আপসতে হবে এবং আগে যাওয়া এবং পেছনে 

আস! ছাঁড়। আর করার কি থাকবে ? সব কিছু জান] হয়ে যাবে, সব কিছু করা 

হয়ে যাৰে এবং নতুন বলে আর কিছু থাকৰে না। এৰং এর ফলে সকল গবেধক- 

চিন্তাবিদ বেকার হয়ে যাৰে। স্থতরাং এই ছুটোকে যদি মনে রাখা যায় তাহলে 
দেখ! যাচ্ছে যে জীৰনে একঘেয়েমী, নিঃদজতা, বিবক্তি ; 'ভাল লাগছে ন! ভাব, 

প্রভৃতি নেমে আসবে । যার ফলে কলহ, বিবাদ শুরু হতে পারে অথবা সবাই 
লাধু হয়ে “কিছুই তে! আর করার নেই' এই ভেবে গা এলিয়ে কোথাও পড়ে 
থাকতে পারে যতাঁদন না তার দৈহিক বিনাশ হচ্ছে। এরপর ধর! যাক 
সসীম ও অসীমের কল্পনাকে । সপীম বস্তকে বোঝা যায় কৌঁনও ন। কোনও 
উপায়ে । কিন্ত য। অসীম তাকে কি করে বোঝান সম্ভব ? অসীমকে বোঝাৰার 

চেষ্ঠা করা যেতে পায়ে এই বণে যে “যার শেষ নেই, সীমান। নেই, উৎপন্ন 

হয়েছিল কবে, কখন, জীনা ধাঁয় না, আজ আথে, ভাবিস্টতে থাকবে'। কিন্ত 
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ভবিষ্যতে যে সমস্ত মানুষের! বেঁচে থাকবে তাবাই £ভবিষ্ততে থাকবে” কে 

611 করতে পারবে। এছাড়! আজ যার। আছে তার! কি কবে ভবিষ্তৎংকে 

0160196 করবে? একমাত্র জ্যোতিঘি ছাড়া! আবার বলা যেতে পারে ষে 

অলীমকে কোনপ্রকার ৫62111001) দিতে গেলেই এবং দিলেই সেটা সসীম 

হয়ে যাচ্ছে। তাহলে অশীম আবু সসীমের মধ্যে তফাৎ থাকে না। কিন্ত 

অসীমের ও ললীমের মধ্যে যে একটা তফাৎ আছে সেটাও অস্বীকার করা যায় না। 

পেই জন আমার মনে হয় যে সসীমকে বাক্যের ছার! প্রকাশ (10911286101) 

কর! যায় কিপ্ত অসীমকে বাকের ছার! প্রকাশ করা যায় না। অসীমকে কোনও 

প্রঙারের ইন্জ্রিয-গ্রহৃতার মধ্যে অর্থাৎ চিন্তা, বাকা, লেখা ইত্যাদির দ্বার] প্রকাশ 

করার চেষ্টা করলেই সেটি সসীম হয়ে যায়। অর্থাৎ তাকে জানা হয়ে গেল এবং 

কথার বাধূনীতে তাকে বেধে ফেলা গেল, চিন্তার বেড়াজালে তাকে ঘিরে ফেল। 

গেল, লেখার মাধ্যমে ধরে রাখা গেল। স্থুতরাং অসীম কি অসীম থাকল? 

সেই জন্ত অপশম তাকেই বল। যেতে পারে যার সম্বন্ধে চিন্তা করার ক্ষমতা মানুষের 

বুদ্তর বাইবে। অন্ত কোনও জীব করতে পাবে কি নাজানি না। কিছু বিজ্ঞনশ 

তর্কবাগীশব! বলে থাকেন যে মানুষের চিন্তা! ক্ষমতার বাহিরে বিছুই নেই। 

আজ অনেক কিছুই জানা যাচ্ছে না কিন্তু ভবিষাতে সব কিছুই ব৷ অনেক কিছুই 
জান! হয়ে যাবে। কি্তু সেটা কি সত্যিই সম্ভব হবে? আমার মনেহয়তা 

সম্ভব নয়। কেনন। মানুষ প্রকৃতির একটা অংশমান্র। তার মধ্যেকার অন্যান্য 

আরও অনেকাংশের মত মাছ্ছষ একট] অংশ। এই রকম কত অংশ আছে 

জান। যায়নি, আবার প্রত্যেকের জন্ত একট] নির্দিষ্ট কর্মস্থচী, নিয়ম, নিয়মের 

মধ্যে নিয়ম ইত্যাদি আছে। তাদের মধ্যে পরস্পরনির্ভরশীলতা, আত্মনির্ভর- 

শীগতা ইত্যাদি সব সময়েই কাজ করে চলেছে বিরামহীন, অন্তহীন, ক্লাস্ভিহীন- 

ভাবে। মাছুষের পক্ষে এর সব কিছু কি জানা সম্ভব? ধরা যেতে পারে 

মান্থষের মনের কার্যকলাপ সম্পর্কে মতবিরোধ । কিনিয়মে যে মানুষের মন। 

কাজ করে সে বিষয়ে ৫681116 কিছু বল। যায় না যতক্ষণ না তাকে জিজ্ঞাস! 

করে সব কিছু জানা যাচ্ছে। আর জিজ্ঞাসা করেই বা কি লাভ? হয়ত সে 

সত্যি কথা বলবে, কিন্তু সে বদ্দি মিথ্যা কথ! বলে তা হলে তো সমগ্র জঞান- 

চর্চাটাই মিথ্যার ওপরে গড়ে উঠবে। তাহলে সন্দেহ করতে হয় অথবা বিশ্বাস 

করতে হয্। কিন্তু তারই বাদরকার কি আছে? এ ঝামেলায় যাওয়ার 

প্রয়োজন কি? 
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পারীঃ প্রয়োজন আছে। কেনন! মানুষ চায় তার মধ্যেকার সকল অনিশ্চয়তা, 

নির্ভরশীলতা, ভয়, সংকোচ, ছ্িধা প্রভৃতির হাত থেকে বেহাই পেতে। সেই জগ্ত 
ভবিষ্যতের দিকে নজর রেখেই তাকে কাজ করতে হয়। তযিস্তৎ যদি না থাকত 

তাহলে বর্তমানের উৎপত্তি কোথ! থেকে হোত? ভবিষ্যতই বর্তমান ও অতীত 

হয়ে যাচ্ছে প্রতি মুহূর্তে । হথতরাং ভবিষ্য তই হচ্ছে মানুষের সব কিছু। সেই জন্য 
জ্ঞানচচ্চর, চিন্তা করার দরকার আছে। ভবিষ্যৎও অপীম, মানুষের চিত্ত। করার 

ক্ষমতাও অসীম । সেইজনাই ভবিষ্যৎ বলে একট জিনিষের কথা চিস্তা কর! 

হয়ে থাকে । ভবিষ্যৎ বলে যদি কিছু না থাকত তাহলে জ্ঞানের সীমানা, মানের 

চিন্তা করার ক্ষমতা ইত্যাদি নিয়ে প্রশ্ন উঠত না। যেছেতু ভবিষাৎ অসীম সেহেতু 
জ্ঞানের সীমান] ও মানুষের চিন্তা করার ক্ষমতাও অলীম ! এখানে অপীম অর্থ 

আর কিছুই নয়, যার সীমানা কোথায় তা বলা যায় ন1, ভাবা যায় না, প্রকাশ 

করাযায় না। কিন্ত অতরুর চিন্তা করার দরকারই বাকি আছে এখন? 

মানুষকে একটু-একটু করে, একটা-একটা করে সমস্যার লমাধান করার কথা 
বল] হয়েছে। সৰ কিছু যদি আজই, এই মুহূর্তে কর! শেষ হয়ে যাবে তাহলে তে 
ডালই হোভ--বেশ নিশ্চিন্ত হয়ে ঘরে বসে গল্প করা যেত সবকিছু নিয়ে। 

দুশ্চিন্তামক্ত, উদ্বেগৰিহগীন জীৰন পাওয়া সো কথা! যে পান্ন সে কত 

ভাগ্যবান । পূর্বেই বলেছি জ্ঞানের সীমানায় পৌছান দরকায়। এবং তার থেকেই 
নিশ্চয়ই এই সিদ্ধান্তে পৌঁছান যায় যে সব কিছুরই শেষ আছে। যেমন শেষ আছে 
দৈহিক বেঁচে ধাকার। অর্থাৎ কাল লবাইকে যেমন অস্তিত্ব দেয় তেমনভাৰে 

তার ধ্বংসেবরও কারণ হয়। ন্ুতরাং ষাছুষের চিস্তা করার ক্ষমতা অগ্বব৷ আআঞনের 

সীম্মান। প্রভৃতি সীমাবদ্ধ, কিন্তু কোথায় তার শীমানা! আবন্জ পর্যস্ত জান। যায়নি। 
তাই বলে ভবিষাতে ধে জানা যাবে না তার কোনও ঠিক নেই, হয়ত জান] নাও 

যেতে পারে আবার জান! যেতেও পারে। খর্থ[ৎ সধ কিছু নির্ভর কঝে আছে স্থান, 
কাল ও পাত্রের ইচ্ছা বা অনিচ্ছাব উপর। তার উপর আছে 007১26100191)9 

অর্থাৎ প্রচলিত বাদ। মান্ধ সামাঞ্জিক জীব এবং পরন্পত্ম 'ির্ভরশীলতার 
মাধামেই তাকে বেঁচে থাকতে হয়। অবশ্ঠ মৃত্যু অনেঞ্ষটা 9৪৪৩ ঘন! যদ্দিগ 

সবত্যু কিছু পারিপাখিক 'ঘটনার উপরও নির্ভরশীল । শষুও বঙ্গা যায় থে এর মধ্যে 

'ধিশেষ ব্যতিজ্রুঘ'দেই। (নই জন্য বলা ঘায় খে রকোনও ঘটল] খা কোনও উদ্দে্ঠ 
খটিধে ফি পুর্ণ হয়ে গা নির্ভর করে লরিবেগের উিপর। অবলা এফ গন্ধ মনে করে 
খাকে যে কোনও ঘ্ঘটনা বা কোনও উদ্দেশাকে ঘটাবান খা খু করার ইচ্ছা 



পুরুষ ও নারীস্-অদ্ধনারী স্বর থেকে ৩১ 

থাকলে বা তাকে সেইমত চালন] করলে সেট! ঘটবে ব৷ পুর্ণ ছবে। অনেকটা 
01810176 ০01 70108270111 এর মত শোনায় আর কি। কিন্তু এর মধ্যে, 

হতেও পাবে কিন্ব1! ন। হতেও পারে এই ছুই সম্ভাবন! রুমে ষায়। সেইজন্য অনেক 

সময় ঘটে, অনেক লময় ঘটেন। । তাই বলে চেষ্ট/ করবে না ত। অবশ বল! যায় 

না। কি মানুষের চেষ্টার শেষ নেই তার পরিবেশকে, নিজেকে জানার জন্য । 

দেখ। গেছে যে প্রাকৃতিক ঘটনা কোনও না কোনও সময়ে সব ধ্বংস করে 

দিয়েছে অথবা সব ধ্বংস হয়ে গেছে অন্তবিরোধেব জন্য, হদ্ধের জন্য ইত্যাদি। 

এটাকে কি প্রকৃতির প্রতিশোধ বল। যায় না? প্রকৃতি তার নিয়ম-কাহনগুলো 

এমন ভাবে করে রেখেছে যে, সেখানে আত্মসমর্পন ছাড়া গতি নেই, ভালবাসা 

ছাড়া উপায় নেই, এর বাইবে ধা কিছু আছে তার সমট্টি উদ্বেগ, আতঙ্ক, হতাশা, 

নিঃসঙ্গত। প্রভৃতিকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠেছে। এবং ষে সভ্যতা, দশন, স্থষ্টি, 

কল] প্রভৃতি গড়ে ' উঠেছে এই আতঙ্ক, ভয়, বাগ, বিক্ষোভ, ক্রোধ, 

হতাশা, নিঃসঙ্গত। প্রতৃতিকে কেন্দ্র করে তার। কোনও দিনই চিরস্থায়ী হতে পারে 

না। সামগ়্িক একটা তুফান, ঝঞ্চ স্থট্টি করে চমক লাগাতে পারে কিন্তু সেটা 
যদি চলতে চায় তাহলে তাকে স্থিতিলাভ করতে হুবে এবং 91980 কিছু 

করতে হলে আত্মসমর্পন ও ভালবাসার পথে চলতে হবে। কিন্তু মানবসভ্যতার 
ভর্ভাগা যে সে পথ কেবলমাত্র কয়েকজনই জানতে পেরেছে এবং তারা সে পথের 

কথ জানানোর ফলে কিছু লোক তাকে গ্রাহা করলেও অন্যান্যর। তাকে অগ্রাহৃই 

করেছে। য1 কিছু এযাবৎ করা সম্ভব হয়েছে মানবসভ্যতার ইতিহাসে--মানব 

সভ্যতার কল্যানের, মঙ্গলের জন্য তার ভিত্তি আত্মষমর্পন ও ভালবাসার ওপরেই 

দাডিয়ে আছে। কিন্তু মানুষ সেটাকে ক্রমশঃ 101591115র 16৮] এতে নামিয়ে 

এনে তাকে ৫0৮, 90511 07 61008655 01 90108016006, 10018] 01 90101091 

90188861017 প্রভৃতির পায়ে নামিয়ে এনেছে। সবাই লবাইয়ের প্রতি কর্তব্য- 

জান, বিবেকের দ্বাদত্থ প্রভৃতি প্রকাশ করছে। ভালবাস। গোড়াতেই ছিল 

কিন্তু সেট! পরে এ কর্তব্য্ঞানে, বিবেকের দালত্বে নেমে এসেছে। ফলে সবাই 

সরাইন্বের প্রতি এগঞ্জলোই মেলে চলে । ভালবালার অভাববোধ হার মধ্যে নেই, সে 

ভাজবান। কি হস্ত কিনব! ভালবাসলে কি হয়, ভালরালান দরুন কি করার ইচ্ছ| 

হয় ষে সব জানবে কি করে? কতবাজ্ঞান, বিবেকের দ্বাসত্ব এই প্রশ্বগুলিকে 

ডাপা ছিন্ে সমাজের মানুষের যধ্যে 907288105 বে!ধ ঞ7নজে। স্বামী-স্রী ভাল- 

বায় বারন নয় তাস জাবন্ধ 91781%), কত রঃ, অনান্য নব বিবেকের দাসত্বের 
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খাতিরে। পুঞ-কন্যার জন্ম ৪065601 দের খাতিরে, পৃ-কন্যার জন্য কিছু 

একটা কর! দরকার সেটা কর্তব্য--কেননা কি করে এক জন এই বোধ আনতে 

পারবে তার মধ্যে যে "হাৎ তের, যে যার কপালে বাচবে।” সুতরাং আমরা 

এক প্রকারের 91০9৫ বদ্ধনেতে পরস্পরের দিকে আকধিত হয়ে আছি, জানিন। 

কেন। মনে হয় ভালবামি, কিন্ত এও একভ্রান্তি। ভালে বাদিতার প্রমান 

কোথায়? ভালবাসলে তার জন্য একট কিছু কথার ইচ্ছ! হয়, তাকে কিছু দিতে 

ইচ্ছ! হয়, তার সঙ্গে বসে গল্প, তর্ক, কত কি করতে ইচ্ছা হয়। তার ফলে একট 
বোঝাপড়ায় পৌছে যাওয়া যায় । মনের মধ্যে এই দেওয়া-নেওয়ার ফলে কোনও 

অভাৰ বোধ, দুশ্চিন্তা, উদ্বেগ, প্রভৃতি থাকেনা । এক ধরণের [61108 থাকে 

ঘার ফলে ব্যক্তি, 3:০" হয়ে যায়, সেই জন্য সবাই ভালবাসা কি তা জানতে 

না পারার জন্য, ভালবাসতে জানেন! বলেই পারে না। যার ৰদলে একটা 

আগ্রহ দেখায় মাত্র, এই সামান্য আগ্রহকেই যথেষ্ট মনে করে ফেলে অনেকে, 

কেনন! যেখানে সবাই বেপরোয়। সেখানে আগ্রহই বা কোথায়? সুতরাং যে 

আগ্রহ দেখায়, ইচ্ছাকে প্রকাশ করে সে অনেকখানি পায়। কি পায় সেকথা 

আলাদা । তৰে এক কথায় বলা যায় যে জীবন সম্পর্কে একট! ৰোধ, একট! 

ধারণা, একট! দর্শন এবং সর্ব প্রকারে এক আনন্দ-বোধ, যৌনকে কেন্দ্র করে যে 
আগ্রহ তা সাময়িক, তাকে সব সময় জাগতিক বস্ত-সামগ্রীর নিয়মিত আগমনের 
দ্বার! বাচিয়ে রাখার প্রয়োজন দেখ! দেয়। অবশ্য ভালবাসার পান্রকে যদি 

সাজানে!-গোছানোর দরকার হয় তাহলে এসবই দরকার । কিন্তু যেখানে আছে 

সত্যিকারের ভালবাসা সেখানে এই নিত্যকার বেঁচে থাকার জন্য জাগতিক 

প্রয়োজন খুবই সীমাবদ্ধ হয়ে থাকে । ভালবাসাটাই বাধন ৰলে অনেকে মনে 

করে এবং সেই জন্য নাঁন। রকমের দর্শন গড়ে উঠেছে যাদের কেন্দ্রে ৰা বাইরে 
ভালবানা নামক এই ছোয়াচে ব্যাধি একদম নেই। ওটাকে বাদ দিয়ে শুধু মাত্র 
'আত্মলমর্পণকেই প্রশ্রয় দেওয়। হয়েছে । তার ফলে মানুষের মন বিদ্রোহী হয়েছে 

এবং সৰ কিছু ভেঙ্গে চুরমার করে দিয়েছে সময়ে-অসময়ে। আবার ভালবাসা 

যেমন কঠিন, ভালবাসাকে গ্রহণ করাও কঠিন। সবাই ভালবাসাকে গ্রহণ করতে 
পরে না । কিন্বা গ্রহণ করলেও তাকে বাচিয়ে রাখতে সক্ষম হয় না। সাময়িক 

উত্তেজনায় পড়ে ঘাড়ে চাপিয়ে নিলেও, অনিচ্ছ! গোড়াতে থাকায় তাকে বেশীর 
বছন করতে পাবে না। স্থতরাং এই দেওয়। ও নেওয়ার মধ্যে সামর্ধের প্রশ্ন এসে 

' -্ায়। সুতরাং ভালবালার ক্ষেত্রে দেখা যাচ্ছে যে মানুধকে ০০০9 হতে হয়। 
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এ পারবে ও পারৰে না এই পথে নাতে ছয়। কিন্ত এও ভুল। যে ভালবাসে 
সে বাছু-বিচারু করতে চায় না। কেনন! তার কাছে সবাই লমান। সে দিতে 

রাজী, ভালবাসতে রাজী কিন্তু অপর পক্ষ নিতে রাজী বা সক্ষম কিনা সেটা 
তার ওপর নির্ভর করবে। 

এই সমস্ত জটিলতার জগ্ত সমাজ ০01%976100 এর স্থষটি করেছে এৰং ভালবাসাকেও 

5/5(6108110 করে তুলেছে । বখন-তথন, যা-খুশী-তাই করার হাত থেকে সবাইকে 

বেহাই দিয়েছে। যেহেতু সবাইকে অ-আ-ক-খ এর মত করে ভালবাস! কি 

বোঝান, পড়ান ব1 শেখান সম্ভব নয় সেহেতু ওটা! ০00600101 হয়ে গেছে। 
স্বামী স্ত্রীকে, কৰি কবিতাকে; শ্রষ্টা স্থট্টিকে, শিল্পী শিল্পকে, মানুষ মানুষকে, সকল- 

জীৰ সকল জীবকে আপন জ্ঞান করবে। কেননা দেখা গেছে যে যেহেতু 
ভালবাসা মানেই হুচ্ছে একে অপরের প্রতি আগ্রহান্বিত হয়ে ওঠ এবং 

পরস্পরের মধ্যে বোঝাবৃঝির ফলে একটা 0166%ও কিছু করা সেহেতু ওটাকে 
একট প্রচলন ঝরে ফেলাই ভাল। যারা এটাকে প্রচলন করেছে তারাও সবাই 

সবাইকে ভালবাসত; ভবিষ্যৎকে ভালবাসত, অলীম জ্ঞানের সীমানা বা অসীম 

মানুষের চিন্ত। ক্ষমতাকেও ভালবাসত, কিন্বা ভালবাসার মাধ্যমে প্রকৃতির নিয়মকে 

জয় করার কথাও চিস্তা করেছিল । সেই জন্ত ভালবাসাকে কেন্দ্র কবেই সব কিছু 

গডে উঠেছে । ভালবাসা যদি ন৷ থাকত তাহলে কিছুই থাকত না । ৰিশ্বাস ভাল- 

বাসা থেকেই উৎপত্তি লাভ করছে, যদিও আর একট] দিক হচ্ছে সন্দেহ। কিন্ত 
পূর্বেই বলেছি সন্দেহের উৎপত্তি, আতঙ্ক, বিদ্বেষ, নিরাশ, হতাশা, ক্রোধ, প্রভৃতি 
থেকে,_বিশ্বাসের জন্ম নেহ, মায়।, মমতা আস্থ! প্রভৃতি থেকে । সেইজন্তই ৰল। 

হয়েছে যে সন্দেহের দ্বারা কোনও প্রকার স্রিকেই চিরস্থায়ীত্ব দেওয়া সম্তৰ নয়, 

তার মধ্যে বিশ্বাসকে আনার দরকার আছে যদি তাকে বাচিয়ে রাখার দরকার দেখা 

দেয়। অবশ্থা কালের শোতে যেহেতু সবই ভেসে যায় কোনও দিন না কোনও 
দিন, সেহেতু সে বেচে থাকে কিন্ত তার আদলরূপে হয়ত থাকে না, কিন্তু অন্য, 
কোনও রূপে সে বেঁচে থাকে । আর বেঁচে থাকে বেঁচে থাকার একট! প্রবল ইচ্ছ!। 

এরই জন্য দরকার হুয় ভালবালার এবং তারই জন্য সব কিছু। 

তুমি সন্দেছ ও বিশ্বাসের কথ! বলেছ। যে কোনও বিষয়ে দর্শনই ছুভাবে গডে 
ওঠে। ম্বভাবতঃ এই ছুটি পথই হচ্ছে সন্দেহ ও বিশ্বাসের, যে বিশ্ব-জগৎ চোখের 
সামনে একটা আন্তিত্বকে কেন্ত্র করে দাড়িয়ে আছে সে এক্ষুনি নিভে যাবে যদি' 

সঙ্গোহ তাকে গ্রাম করে, অর্থাৎ দ্র্টা বদি সদোছ করে তার অস্তিত্বকে তাহলে 
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তার অস্তিত্ব তখনই এবং সেই মুহূর্তে উঠে বাবে চোথেয় সামনে থেকে । কিন্ত 
বিশ্বাসের দ্বার] তাকে আবার ঠিক পূর্বাবস্থাতেই দেখা! যেতে পারে। স্থতরাং তষ্টা 
কি ভাবে জগৎকে দেখবে তার ওপরেই নির্ভর করছে জগতের বিভিন্ন প্রকারের 
অন্তিত্বেে। আমি সন্দেহ করি তাই এরা! অস্তিত্ববিহ্বীন, তুমি বিশ্বাস কর তাই 
সবই আছে। অথচ তোমার কথায় বলতে গেলে আমর! দুজনেই কিন্ত এই লব 

কিছুকে ভালবাসি। 

নাকী: আহলে একট! কথায় দুজনে একমত হওয়া গেল যে আমর! ছুঙনেই একটা 

জিনিষকে ভালরাসি, কিন্ত তুমি তাকে সন্দেহ কর আমি বিশ্বাস করি। তুমি 

নন্দেহ কর ভার কারণ হচ্ছে তোমার মনে ভয়. আছে যে যাকে তুমি ভালবাস সে 
হয়ত ক্ষতিগ্রন্থ হতে পানে এবং তোমার দুর্বলতার আধিক্য তাকে ধ্ৰংদ করতে 

পারে। কিন্ত আমি তাকে বিশ্বাস করি। অবশ্য তাতেও যে ভয়ের কারণ নেই 
তানয়। বিশ্বাসকে ভেঙ্গে-চুরে কোনওদিন আমি যাকে ভালবাসি তাকে সবিয়ে 

নিয়ে যেতে পারে। হ্ৃতরাং আমরা উভয়েই ঠিক। 

নারী £ সময়ের সীমানায় 
এসে গেছে পৃনবায় একজীবন 

সর্বশেষ ভালবাসার আহ্বানে 

চিন্তা ও জ্ঞানের শেষ সম্েধনে 

মাঙ্ৃষের হৃদয়ের নিকটে 

কিন্বা মনের আরও অনেক কাছে. 

এসে কি চলে যাবে সেই জীবন, 

নিভৃত, নিঃসঙ্গ, সম্পুর্ণ একাকী? 

পৃকব: জানিনা কি যে'জবাৰ সব কিছুর 

তবে-জানি-_ 
কালবৈশাধী আসে ভার সব: পাখা ফেলে 

উদ্ধত বারিধকর।:চেলে 

বুদ্ধি কণবভাসের'লাখে 

আরেগের দুহাজেপাবে অনু 

জিন? কিদ্যেন্জাবান সফকিকুয+* 



জ্ড-..-শিক্ষক ও বন্ধু 
হাান্স্ শ্যাক 

ভাবাহুবাদ---পুম্পা মি * 

ছিতশয় পরিচ্ছেদ 
“ভিয়েনা ৪ 

ফ্রয়েড়ের কান সম্বন্ধে প্রায়ই একথা বল! ছুয়ে থাকে যে, তার কাজ গায় পুরোপুরি 
ভাবেই ভিয়েন। ও ভিয়েনার অদ্ভূত নৈতিক পরিবেশের ফলশ্রুতি। ফ্রাঞ্চ শুবার্টের সঙ্গীত 
সম্বদ্ধেও অনুরূপ মস্তব্য কর] হয়ে থাকে» তবে তার প্রতি করা মস্তবাটি যেন অনেক বন্ধু- 

ভাবপুর্ণ। ফ্রয়েড অবশ্ত এই স্লোগানটির অসত্যত। বহু পুর্বেই তার *[150979 ০0? 

চ5/০1)98781500081] 110৮900০100 গ্রন্থে প্রমাণিত করেন। ভিয়েনার যৌন-নীতির 

তথাকথিত শিথিলতা এবং ভার থিয়োরীর মধ্যে কার্ষ-কারণ সুত্র স্থাপনের চেষ্টার 

অযৌক্তিকত! তিনি ম্পষ্ট রপেই এই গ্রন্থে প্রদশিত করেল । উদ্বায়ুগ্রস্ততার কারন যদি 
যৌনতার অবদননের গভীন্পভার উপব্ নির্ভর করে, তাছলে যে সমাজে সেরূপ অবদমন 
কম, সেখানে উদ্ধামূগ্রস্ততার কারণ খুঙ্জে বার করার সম্ভাবনাও কম। ফ্রয়েড অবস্ঠ 
কতকগুলি হৃক্তি তর্কের মাধামে ইঙ্গিত করেছেন যে, আক্রমণটির লক্ষ্যন্থল “ভিয়েনার ফ্রয়েড 

নন, বরং “ইন্ছদি ফ্রয়েড'। তার খিয়োবশর ম্পষ্ট ভুল ব্যাখ্যার পশ্চাতে একটি জাতিকে 
কলঙ্ষিত করার প্রচেষ্টা রয়েছে। আঙ্গ যা সকলের সম্থখে চিৎকার করে বলা হচ্ছে, 

তখনকার দিনে বৈজ্ঞানিকর1--সভ্যতা ও মেকি শোভনতার খাতিরে, তা খোলাখুলি ও 
রূঢ় ভাবে প্রক্ষাশ করতে দ্বিধা বোধ করেছেন। তথখনকান। দিনে এটি একটি প্রাচীন অন্ধ 
বিশ্বাস ছিল যে ইহুদিদের ( অথব! অন্ত ভাষায় বলতে গেলে, প্রাচ্য” বা 'ভূমধাসাগরীয় 
অথব1 “ফরাসী? ) মন যৌনতামুঙ্সক ক্রিয়া-কলাপের চিন্তায় অন্বাভাৰিক রূপে লিপ্ত থাকে। 
এই অতি প্রঃচীন কুমংস্কাক-ভ্রাম্যমান ইহুদিদের মতই: প্রায় অমরত্ব লাভ করেছে। যখন 

কোন একটি দল বাহির কতকগুলি বৈশিষ্ট্যের জপ্য, সম্পূর্ণ গোষ্ঠীর থেকে পৃথক হয়ে পড়ে, 

তখন তাদের সম্পর্কে এই ধরনের কুসংস্কার জন্মগ্রহণ করে। প্রথম দিকের খৃষ্টানদের 

বিকদ্ধেও এইরূপ কুসংস্কার ব্যবহার কর! হয়েছিল। 

* মনঃ সন্মীক্ষিকা, লেডি বেক্রোর্ণ কলেজের দর্শন শাস্ত্রের উপাধ্যায়। 
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ফ্রয়েডের মতবাদের মূল উৎনটি ভিয়েনার ছাপ-মারা-_-এটি একটি অস্তঃসারশৃন্ত হৃক্তি। 

ভিয্লেনার যৌন-আচরণের বৈশিষ্ট্যের সঙ্গে ফ্রুয়েডের মতবাদের তুলন! করলেই এই হৃক্তির 
অসারত্ব ধরা পড়ে। কোথায় ভিয়েনার যৌন-আচরণের মিষ্টি, বৃদ্ববৃদের মত অস্তঃসারশুনা 

ছেলে-খেলা- আর কোথায় ফ্রয়েডের লিবিডোর স্বেচ্ছাচারিতার ট্র্যাজিক ও তিক্ত ধান্সণ!]। 

যাই হোক্, যে শহরে তিনি চাব বছরের শিশুরপে প্রথম পদার্পন করেছিলেন, যেখানে 

তিনি প্রায় আশী বছর বাস করেছিলেন, যেখানে তার বিষ্যাশিক্ষার সুচনা এবং যেখানে 

তিনি পরবতী জীবনের সেই সব শিক্ষকদের সাক্ষাৎ লাভ করেছিলেন ধারা তার সম্থথে 
, চিন্তার ও অনুসন্ষিৎসার জগতের দ্বার উন্মোচন করেছিলেন-_সে শহর তীর ব্যক্তিত্ব গঠনে 

কিছুট। প্রভাব নিশ্চয় বিস্তার কবেছিল। অবশা তার এ অর্থ নয় যে তিনি কখনও 

ভিয়েনার প্রতি খুব অন্তরঙ্গ হয়েছেন, অথবা ভিয়েন] তাকে তার নিজের মাছুষ বলে মনে 

করেছে। দুজনের মধ্যে যে মূল বৈসার্ৃশ্য শেষ পর্য্যস্ত বজায় ছিল,-ত! তার বৈজ্ঞানিক 

জীবনের শুরুতেই অনুভূত হয়েছিল। বনু বছর পধ্যস্ত, তার সহ নাগরিকর] (6110*- 

010125175 ) তার অস্তিত্ব গ্রাহের মধ্যেই আনেন নি। তাদের এই ব্যবহারে অবশ্য 

অন্বাভাবিকত্ব কিছু ছিল না। ধার! ফ্রয়েডের বিশেষ ক্ষেত্রে নিজেদের “অথরিটি” বলে 

মনে করতেন, এই ব্যক্তির! শুধু তাদের পদাঙ্ক অঙ্গুদরণ করেছিলেন--এদের মধ্যে সবচেয়ে 

আগে বিশ্ববিভ্যালয়েব “পপ্রায়-দেবতা”, দের কথা সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য । কখনও-কখনও 

ফ্রয়েডকে উপহাস করার চেষ্টা কর! হয়েছে, কিন্ত সাধারণ মনোভাব ছিল তাকে ও তার 

কাজকে উপেক্ষা প্রদর্শন করা1। এক সময় যখন বিশ্বের প্রায় সব স্থান থেকেই ফ্রয়েডের 

কাছে রোগীরা চিকিৎসার জন্য এসেছেন, তখনও তাদের মধ্যে ভিয়েনা-ৰাসীর। সংখ্যায় 

অত্যল্পই ছিলেন। কেবলমাজ্র ষখন বিশ্বজনীন খ্যাতি অন্বীকার কর! সম্ভব হয়নি তখন-_ 

বিশ্ববিদ্ঞালয়ের গোষ্ঠীর বাইরে-__ভিয়েনাবালীবা৷ কিছুট! প্রভাবিত হয়েছিল। কিন্তু মনো- 

ভাবের এই পরিবর্তন এক-তরফাই হয়েছিল। ফ্রয়েড তার উদাসীন মনোভাব বজায় 
রেখেছিলেন এবং তার এই বিলম্বে পাওয়৷ জনপ্রিয়তায় কোন সাড়৷ দেন নি। যুদ্ধ" 

পরবর্তা কালে, আয়কর বিভাগ থেকে তার আফের পরিমান লম্বদ্ধে তার প্রদত্ত বিবরণে 

সন্দেহ প্রকাশ করে, তাঁর কাছে একটি চিঠি পাঠান হয়েছিল যে “এট! সর্থজন বিদিত 
যে আপনার খ্যাতি দুর-চুরাস্ত থেকে রোগীদের টেনে আনে এৰং এই লকল রোগীরা! অনেক 

উচু কি দিতে লক্ষম”-- যার উত্তরে ফ্রয়েড লিখে পাঠান “অধ্যায় আমার কাজের এই 
প্রথম সরকারী ক্বীকৃতিতে আমি আনন্দিত ।” 

ফয়েডের উপর ভিয়েনার প্রভাব অবশ্যই পড়েছিল কিন্তু এই প্রভাৰ বহুলাংশেই 
নেতিমূলক ছিল। ভিয়েনার প্রলোভনের নিকট আত্মসমর্পন না করে, ফ্রয়েড ভা ' 
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বিকদ্ধাচয়ণ করেছিলেন । সম্ভবতঃ তাঁর নিজের পরিবারের একটি অংশ-_তীর অপেক্ষা 

বয়মে অনেক কড় ঙাব লংভাই-_যে ইংল্যাণ্ডে বসবাস করতেন--এই তথ্যটি তাঁকে কিছুটা 
প্রভাবিত করেছিল। এবং সম্ভবতঃ এই বিরোধিতাই তাকে তার স্ত্রী-রাপে এমন 

একজনকে নির্ধাচিত করতে বাধ্য করেছিল যিনি কোন অংশেই ভিয়েনাবাসীর মত নন। 
(স্ামবূর্গ আর ডিয়েনাকে সামাজিক পরিবেশের দিক দিয়ে পরম্পর-বিরোধী বলে মনে 
কর! হয়ে থাকে ।) তীর স্ত্রী এবং শ্যালিকা--ধিনি ফ্রয়েডের পরিবারের একজন সদন্থা 

ছিলেন-_ভিক্পেনার জীবনধার] অথবা ধরণের প্রতি বিন্দুমাত্র গুশ্রয় প্রদান করেননি । 
পঞ্চাশ বছৰ ভিয্লেনায় বাস করার পরুও দুঞ্জনেই বিশুদ্ধ জার্খান ভাষায় কথা বলতেন-__ 

যে বিশুদ্ধতার জন্য হা মবুর্গ বিখ্যাত। ভিয়েনাবাসী প্রত্যেকের ভাষার মধ্যে কিছু-কিছু 
ভিয়েনার স্থানীয় শব্দ অনায়াসে স্থান করে নিত এবং সাধারণ মানুষ এ ধরণের শব্দ 

ব্যবহারের প্রতি ওদাসীন্যই প্রদর্শন করতেন। ন্থুতরাং অপেক্ষাকৃত অল্প-শিক্ষিতদের 

নিকটে এই ছুই মহিলার বিশ্তদ্ধ জার্মান প্রায় বিদেশী ভাষার মতই দুর্বোধ্য ঠেকত। 

এন ফঙ্গন্বরূপ মাঝে-মধ্যে বেশ কয়েকটি কৌতুককর অবস্থারও স্থষ্টি হয়েছে_-কিন্ত 
এই ছুট মহিলা নিজের দৃষ্টি-ভঙ্গিতে অবিচলিত ছিলেন। ভিয়েনার সঙ্গে বিচ্ছেটি 
শুধুমাত্র ভাষা-বাবহারের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল না। ছোট-খাট অনেক মুব্র/দোষ, অভ্যাল 

ইত্যাদির মাধ্যমেও অলক্ষ্যে এই পার্থক্য এতটাই প্রকট ছিল যে সমস্ত পরিবারটির মধ্যে 

এক বিদেশী-বিদেশী আবহাওয়ার হুট্টি হয়েছিল; যেন পরিবারটি একটি দ্বীপের মত-_ 

যে হ্থীপটির সঙ্গে যোগাযোগ সহজ কিন্ত তবু দ্বীপটি ছ্বীপই। 

কিন্তু ফ্রয়েডের এই বিচ্ছিন্ন একাকীত্ব স্থায়ী হবার পূর্বে নিশ্চয় একটি “গঠনমুলক' 

(101018015৩ ) লময় ছিল, যে সময় তিনি তীর প্রথম জীবনের ধাবণাগুলি তৈরী 

করেছেন--জর্থাৎ গ্রহণ ও পরিত্যাগ কবার মাধ্যমে তীর প্রতিক্রিয়াগুলি হি হয়েছে । 
এই সময়কার ভিয়েনা অথবা ফ্রয়েড কারুব সন্বপ্ধেই আমার কিছু জানা নেই, কেনন। 

ফ্রয়েড যে বছর তার 14.1). ডিগ্রি লাভ করেন সে বছর আমার জন্ম হয়। কিন্ত 

আমার শৈশবের ভিয়েনার সঙ্গে ফ্রয়েডের কৈশোর ও যৌবনের ভিয়েনার বহুলাংশেই 

সার্বশ্য ছিল । “স্বেচ্ছাচারিতার”” (1196781 618) যে কালটুকু ১৮৬৬ থেকে ১৮৭৮ 

সালের মধ্যে চরমতা। লাভ করেছিল, সে কালট্ুকু আমার শৈশবে সম্পূর্ণ বিলুপ্ধি প্রাপ্ত 

হয়ে ষায়নি--যধিও তা তখন ভ্রুত অবনতির মূখে ছিল এবং বর্তমান শতাবীর প্রারস্তে 

সম্পূর্ণরূপেই বিলুপ্ত হয়েছিল। তাছাডা, তিনি এবং আমি দুজনেই প্রায় একই 

ধরণের বাখাজিক ভ্তব থেকে এলেছিলাম, এবং এর ফলে আমাদের প্রতিপালন এবং 

পৃথিনীয় প্রতি প্রাথমিক দষ্টি-ভজিব মধো অনেকট! সাহ্বশ্য ছিল। আমরা দুজনেই 
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মধ্যবিত্ত ইছ্ছদি সমাজের লোক ছিলাম এবং মাত্র এক বা ছু-পুরুষ পূর্বে আমাদের 
পরিবার স্ব-ছ্থ প্রদেশ থেকে ভিয়েনায় চলে আসে। তীর শবং আমার পিত। অথব! 

পিতামহরা বোহেমিয়া বা মোয়াভিয়। থেকে এসেছিলেন এবং এর ফলে যে সমস্ত 

ইন্দিরা “পুর্ব থেকে এসেছিলেন এবং গ্যালিপিয়া ও পোল্যাত্ডের ৪:০/০ গুলিতে 
অনেক বেশী ৰিচ্ছিন্ন জীবন-যাপন করেছিলেন, তাদের সঙ্গে আমাদের পার্থকা বেশ বড় 

রকমেরই ছিল। আমরা যে সমস্ত *'পাশ্চাত্তাদের” সঙ্গে বড হয়ে উঠেছিলাম, তীবা 

তাদের ধায়িক গ্রতিহ্া ও কুচিবাদী বিশ্বাসের অনেকটাই আধুনিক চিন্তাধারা ও 

ইউরোপীয় জীবনধারার পরিবর্তে তাঁগ করতে রাজী ছিলেন। ধামিক মতবাদ ৰিসর্জন 

দিয়ে সম্পূর্নপে মিশে যাওয়াই ছিল তাঁদের আদর্শ। 

অবশ্য আমি স্বীকার করতে বাধ্য হচ্ছি যে, এসব সত্বেও আমি এই স্থযোগে 

প্রাক-ৃদ্ধ ভিয়েনা সম্বন্ধে কিছু বলতে চাই। ভিয়েনা সম্থদ্ধে আমি অনেকগুলি 

ভ্রান্ত ও ভাসা-ভাসা নিন্দা-প্রশংস পর্ণ মতবাদ? পড়েছি এবং এখন চিরকালের মত 
ভিয়েন] ত্যাগ করার প্রায় পচিশ বছর পরে আমি সন্ভবতঃ সেই নিরাপদ দুরত্বে উপনীত 
হয়েছি যেখান থেকে আমি আমা ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার দ্বারা প্রভাবিত না হয়ে আমার 

জ্ঞাত-তথাগুলির সদ্ব্যবহার করতে পাঁরব। যেহেতু আমি যুদ্ধ পরবর্তা ভিয়েনাতে 
ছোট-খাট ভ্রমণের উদ্দেশ্য ছাড়া, বসবাসের জন্য কখনও যাইনি, আমার পরবর্তী 

অভিজ্ঞতাগুলি আমার পূর্ববর্তী স্থতিকে কোনবূপে প্রভাবান্িত করতে পারেনি । আমার 

পূর্েকার স্মৃতি তদানীস্তন সময়ের ছবিকে পরিফ্।র ও স্ুম্পষ্টরূপে ধরে রেখেছে, এমনকি 
বর্তমানের সঙ্গে কোনরূপ ভাবগত বা ক্রোধমূলক তুলনাও করেনি। তাছাড়া, এই 

পূর্বেকার ভিয়েনা তার দোষ-ক্রটি ও অসম্পূর্ণতা সত্বেও প্রবল সাংস্কৃতিক প্রভাব 
বিকিরণ করত। উদাহরণ শ্বরূপ, ভিয়েনার চিকিৎসা বিদ্যালয়গুলিকে আমেরিকায় 

চিকিৎস! বিজ্ঞানের বিকাশ যথেষ্ট মাত্রায় প্রভাবিত করেছিল। 

উনবিংশ শতাব্দীর শেষদিকের ভিয়েনার জীবনধারার দিকে দৃষ্টিপাত করলে 

তার বিশিষ্টরূপে সাধারণভাবে 91106119-র অভাব ফুটে ওঠে কিন্তু তা নিয়ে মিথ্যাচার 

তুলনামূলক ভাবে অনেকট| কম ছিল। পববস্তাঁ ভিক্টোরিয়ান বুগে পরবর্তী কালের প্রবল 
অনমনীয় পক্ষপ1তপূর্ণ মনোভাব অনেকট! কমে এসেছিল পৃথিবী সম্বন্ধে ভিন্টোরিয়ান 

সুগের আদর্শ ও সরলীকৃত ধারণার বিরোধী ধে সকল তথ্য আমাদের জীবন ও পৃথিবীতে 
দেখা দেয়, সেগুলিকে সরিয়ে রাখা বা সম্পূর্ণ ভুলে থাকা, আর সম্ভব হচ্ছিল না। «জীবনের 

তথাগ্চলি” (28০6 01110) সমস্ত কিছুকে পবিত্র করে তোলার সর্বাপেক্ষা কঠিন ও 
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অস্থবিধাজনক বাধ! রূপে দেখা দিয়েছিল, “*স্থতরাং এই মখাবুগীয় ভিক্টোত্িয়ান হুগে 
যৌনত। সম্বন্ধে কোন খোলাধুলি আলোচন! তা সে যত গুক্ত্বপৃরণণই ছোক না কেন 
সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ ছিল অথব1 বিজ্ঞানের গণ্ভীর মধ্যে বন্দী ছিল। ভিক্টোরিয়ান হুগের প্রথম 
স্তরে এই নিষিদ্ধতা কতটা কার্ষকরী হতে পেরেছিল তা অব্ব প্রশ্নের বিষয়, কিন্ত 
রুগের শেষ দিকে ষে এটা ভেঙ্গে পড়তে শুরু করেছিল সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই, 
যদিও সামাজিক ভাবে এই নিষেধাজ্ঞাগুলি তখনও তুলে ধরার চেষ্টা কর! হুত। 

“সমকামিতা” অথবা “মিফিলিস”__সংবাদপঞ্জে এই ধরণের শষ ব্যবহার তখনও 

সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ ছিল এবং অনেক ঘ্বরিয়ে-ফিরিয়ে এ ধরণের কথার অর্থের ইন্সিত. 
দেওয়া হত) যেমন, বেশ্তাবৃত্তি বোঝাৰার জন্য লেখা হত-_€যে স্ত্রীটি তার হাত দিয়ে 

কাজ করে।” “শিশুর জন্ম কোথা থেকে হয়” ইতাদি প্রশ্নগুলি এমন নিষিদ্ধ ছিল 
সেগুলি কিশোরর] অন্ধকার গৃহকোণে লান্ভৃকভাবে নিজেদের মধ্যে ফিসফিস করে, 

আলোচনা করত। কিন্তু এই ধরণের তথাকধিত শালীনতা! উপেক্ষ! করেছে এমন 

পৃস্তকাদি সর্ধত্রই পাওয়া যেত এৰং এগুলি এতটাই জনপ্রিয় ছিল যে অনেক ছোট 

বয়সেই আমি তাদের নাম জানতে পেরেছিলাম এবং আম্মার মনের উপর সেগুলি 

গভীর বেখাপাত করেছিল। যখনই আমি এ ধরণের বই পেতাম তখন্ই পড়তাম । 

এই মগের কেন্ত্র-চরিআ্র ছিলেন এমিল জোল1। সে যুগে তার প্রভাব, বর্তমান যুগের 

পক্ষে যা তাকে শুধু তার সাহিত্যিক প্রতিভার মানদণ্ডে বিচার করে, কল্পনা করা 

কঠিন। একটি “ভদ্্রগৃহে “নান” কিংবা “৭.8 5865৫ [,/১0106 7100160 

পর্বসমক্ষে রাখা বা আলোচনা! করা হুত.না। এই ধরণের বই বিষবৎ দুরে রাখা 

হত--বিশেষ করে তরুণীদের দৃষ্টিপথ হতে। বলাই বাহুলা এই নিষেধাজ্ঞাগুলি গ্রন্থগুলির 
আকর্ষণ ও বিরাট জনপ্রিয্নতা বাড়াতে সাছায্ই করেছিল। ইবসেনের নাটকগুলি: 
অবশ্বী ততটা গোপনীয়তার আৰরণে আবন্বিত ছিল না এবং কয়েকটি নাটক ঠ্রেজ 
অভিনীতও হয়েছিল । বুক্ষণণীলতা ও সামাজিক মিথাঁচারের বিরুদ্ধে তার আক্রমণ" 

অনেকটাই তত্বগত ছিল; অপেক্ষাকৃত কম স্ুল ও প্রত্যক্ষ ছিল। কিন্তৃতার তীক্ষ ভাষা 

ও সংবাদ এক নতুন নাটা-আল্গিকের সঙ্গে হৃক্ত হয়ে তাকে নীতিশাস্ত্রের এক বিপ্লবের 
জননায়ক কবে তলেছিল। ভিয়েনার অধ্যাপক ক্র্যাকংট এবিং (ছ0ঞ 80108) তার 

১8503098081, 930811 গ্রন্থের মাধামে যৌনবিকৃতি ও এই ধরণের বিষয়গুলির" 

উপবে যে নিষেধাজ। ছিল; ত1 ভঙ্গ করেন এবং গোপনীয়তার ফলে যে সকল তথাগুলির' 
অস্তত্ব অপ্র্গীণ করান ব্যর্থ চেষ্টা কর! হচ্ছিল তা জনসমক্ষে তুলে ধরেন। 

অন্তরিক থেকে; চরঈলন্থীদের কিছু বিশেষ অর্থবহ শব, বিশেষ করে সমাজবাদী 
আন্দোলন ও শাহি, মধাবিত্ত মনে ধীরে-ধীরে প্রবেশ করছিল। বেবেলের লিখিত 
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একটি গ্রন্থ আধুনিক সমাজে নারীর ভূমিক1 বিগ্সেষণ করে দেখাল, বেশ্টাবৃত্তিকে এমন 

একটি গুরুত্বপূর্ণ সামাজিক সমন্যারূপে তুলে ধরল যার আশু সমাধান বিলম্বের অপেক্গ 

রাখে না এৰং এই গ্রন্থটি বু আগ্রহী পাঠকের মনের খোরাক জুগিয়েছিল। 
রঃ ক সু রি ক 

যে দমন্ত ধারণাগুল নিষিদ্ধ তাদের নিয়ে গোপনে খেলা-কবা, মধ্যপদ্থার বিকুদ্ধে 

চরমপস্থা, এইগুপি যৃগসদ্ধির কালে ভিয়েনাবাসীর মনের সাধারণ ট্ৰশিষ্টন্ূপে দেখা 
দিয়েছিল। রাজনৈতিক ও সামাজিক পটভূমিকাও তাদের এই দ্ৃিভঙ্গি বজায় রাখতে 
সাহাযা করেছিল। যখনই কঠিন রূঢ় বাস্তবের সন্বুখীন হত তখনই অন্ত দিকে তাকাবার 

পন্থ! অবলম্বন করত। অ্রিয়ায় সাংবিধানিক রাজত্তম্তর তার সমস্ত সাধারণ সাজ-সঙ্জা 
নিয়েই প্রতিষ্ঠিত ছিল। চার্টার অফ লিবার্টি ছিল, পালণমেণ্টের ছুই সভা ছিল, দায়িত্বশীল 

মন্ত্রীরা ছিলেন, স্বাধীন আদালত এবং সাধারণ ভাবে সরকার পরিচালনার যাবতীয় কল- 

কজ। যথানিয়মে প্রতিষ্ঠিত ছিল। অথচ এটাও সর্বজনবিদিত ছিল যে এই সকল 

প্রতিষ্ঠানের কোনটির হাতে বিন্দমাত্র ক্ষমতা ছিল লা। প্রকুত ক্ষমতা ছিল অস্তি্ার 
«আবীটি পরিবারের, হাতে এবং এই পরিবারগুলি এক অত্যন্ত দৃঢ় সন্নিদ্ধ উপরের স্তর 

তৈরী করেছিল এবং যে তাদের বিরোধিতার চেষ্টা করত তাকে তৎক্ষণাৎ ক্ষমতাচাত 
কর। হুত। দীর্ঘদিন ধরে অন্তধিবাহের ফলে তারা প্রায় এক বৃহৎ পরিবারে পর্যবমিত 

হয়েছিল এবং তার! নিজেদের এক পরিবারভুক্ত বলেই মনে করত। সর্ব্বোচ্চ ক্ষমতার 

প্রতীক ছিলেন সম্রাট স্বয়ং_-তিনি ছিলেন বুদ্ধ একগ্রয়ে এবং দরবারী আদব-কায়দার 

কঠিন নিয়মের ছার! তীর বাঁজোর প্রকৃত জীবনের সঙ্গে বিচ্ছিন্ন। ব্বিচারাঁলয়ের যে 
সকল কর্ম-কর্তার! তাঁকে ঘিরে থাকতেন, তার! এই উপরোক্ত “আনীটি পরিবারের+* সদস্য 

ছিলেন। এই প্রভাব এত দঁটভাবে প্রতিষিত ছিল যে এ সম্বন্ধে কোন প্রশ্ন করারও অবকাশ 

ছিল না। শতাব্দীর এঁতিহ্ ও মর্ধ্যাদ তাদের হাতে যথেষ্ট ক্ষমতা তুলে দিয়েছিল এবং 

তার সঙ্গে যুক্ত হয়েছিল প্রচুর এশ্বর্ধের ( বেশীর ভাগ ক্ষেত্রে জমি) শক্তি । জমি ও 

বনাঞ্চলের সর্বোত্তম অংশগুলি ; শশ্যক্ষেত্র ও গবাদি পশুর সর্বোন্নত অংশ, এমন কি 

কিছুকাল পূর্বে পর্যন্ত ক্লষকরাও তাদের অধীন ছিল। কতৃত্ব ও শালন করার মনোভাব 
তাদের মনে এমন গভীরভাবে প্রোথিত ছিল যে এর জন্ত যে তাদের কখনও দ্বদ্ঘে অবতীর্ণ 

হতে, হতে পারে তা তারা ভাবতেই পারতেন না। এই অবস্থাটিকে তার! এক অবশ্য করণীয়, 

অনাকাঙ্ক্ষিত, জন্মগত কর্তণ্যকূপে মেনে নিয়েছিলেন এবং বিশিষ্ট রাজকীয় মর্যাদার সঙ্গেই 

তারা সে কর্তব্পালনে সচেষ্ট ছিলেন। এদের মধ্যে কয়েকজনের সঙ্গে আমার বাক্তিগত 

পরিচয় ছিল। ব্যক্তিকূপে তারা অমায়িক ও নঅ ছিলেন। বন্থহৃগধর়ে জীবনের 

সর্বোত্তম গ্লিনিনগুলি ভোগ করতে পারার ফলে অভিজাতবংশীযনর! যে. ব্যবহারিক 



স্রয়েড--শিক্ষক ও বন্ধু ৪১ 

শোতনতায় (15706 20191111615 ) অভ্যন্ত হয়ে পড়ে এরাও তদ্রপই ছিলেন। তাদের 

চরিত্রে যোদ্বন্থলভ নির্দিযতার চিহ্নমান্র ছিল না; বরং এক লাবণাপুর্ণ, আত্মন্থখী 

অলসতার মনোভাব অধিকমাঘ্রা় ছিল। এদের মধ্যে কয়েকজন বুদ্ধিমান ও 

পরোপকারীও ছিলেন কিন্তু সমগ্র গোষ্ঠির প্রভাব এমন প্রবল ছিল যে জনজীবনে 

কিছু করার প্রচেষ্টা কখনও কার্ধকন্ী হয়ে উঠত না। অবস্ঠ এর ব্যতিক্রমও সম্ভব 

ছিল না। গঠনহীন ও নেতৃত্বহীন এই ঘনিষ্ঠ সংঘবদ্ধতা, তাদের আকারবিহীন অজ্ঞাত 

দায়িত্বহীন ক্ষমতাকে একটিমাজ্র দিকে প্রবাহিত করতে পেরেছিল £ _যা কিছু নতুন 

তাকে বাধাদান এরং তার সঙ্গে অসহযোগিতা। রক্ষণশীল হবার ইচ্ছায় তারা 

অপরিছার্ষরূপে প্রতিক্রিয়াশীল হয়ে পডেছিলেন। এই অভিজাতবংশীয়দের এক তরুণ 

সদস্যকে বিশ্ববিষ্ভ।লয়ের আইন বিষ্ভালয়ের এক অতান্ত স্পষ্টসক্ত1 অধ্যাপক তার অজ্ঞানতার 

জন্ত তিরস্কার করে বলেছিলেন, «কাউ, আমি আপনার 1,091 45018 বু গভর্ণর 

হওয়া! আটকাতে পারি ন! কিন্তু অস্ততঃ এক বছর পিছিয়ে নিশ্চয় দিতে পারি। 

দেশের সর্বত্র এই অস্পষ্টতা ৰিষ্যমান ছিল। রাজনৈতিকদল, নির্বাচন, পালণমেন্টে 

গরম-গরম বক্তৃতা, ভোটের মাধ্যমে আইনশ্প্রণয়ন ও সেগুলি কার্যকরী করার জম্ম বিভিন্ন 
পদের স্ট্টি সবই যেন সর্বোচ্চ গণতাষ্জ্রিক রীতিতে হত। কিন্তু এ সবই লোক দেখানো 

ব্যাপার ছিল। সত্যি-সত্যি কিছু করার জন্য “উপর ওয়ালাদের” সাক্ষাৎ বা অসাক্ষাৎ, 

পৃষ্ঠপোষকতা একান্ত প্রয়োজনীয় ছিল । এই সাহায্য ছাডা কোন কাজ 

তা সে যতই আইনানুগ বা দেশের সংবিধানান্ুগ হোক না কেন করা সম্ভব ছিল 

ন। এবং এর সাহাযো যে কোন আইন অমান্য করা বা এড়িয়ে যাওয়া সম্ভন 

ছিল। জনগণের সমক্ষে অলঙ্কারপুর্ণ বক্তৃতার মাধ্যমে অথবা ব্যক্তিগতরূপে বন্ধুত্বপূর্ণ 

ভাবে যাই বলা হোক না কেন প্রকৃত দিদ্ধান্তের সঙ্গে তার কোন মিল ছিল না। 

উপরতলার এই জীবনযাত্রার অনুরূপ করে মধ্যবিত্ত শ্রেণী তাদের জীবনযাক্রার 

ধরণ নির্ধারিত করেছিল-_তার৷ এই জীবনযাত্রা ক্ষুত্রাতিক্ষুত্র ব্যাপারেও অনুকরণ করত। 

যে সমস্ত ধনী ইহুদিরা ধর্মের বাধা অতিক্রম করতে পেরেছিলেন, তীরা সহজেই 

এই শ্রেণীর অগ্রগণ্য ছয়ে পড়লেন। ফলম্বরূপ তাদের মধ্যে দু ধরণের মনোভাবের 

বিকাশ হয়েছিল; একদিকে ছিল অত্যন্ত 51015) মনোভাব আর একদিকে উচ্চ 

সৌন্দর্যবোধ । এমন কি তাদের মধ্যে একদল গর্বভরে বলতেন যে তারা নীতি 

অপেক্ষা “সৌন্দর্য” কে বেশী মূল্য দেন। 

কিন্ত এই সমস্ত লক্গণগ্ডলি তৃচ্ছ। শাসকদল্ের চোখ-ধাধানো জীবনযাজার প্রভাৰ 

আবও অনেক গভীরতর ছিল। মর্যাদাপূর্ণ, আকর্ষক, কামা ও হষ্ট সমস্ত কিছুর উচ্চতম 



৪২ চিত্ত; দ্বিতীয় সংখ্য। ১৩৮৩ 

প্রশংসার শব্টি ছিল “'সনরাস্ত' | অর্থাৎ পোষাক-আশাক বা ব্যবহারে এর্মন ইতে 
হবে যাতে লোকে তোমাকে অভিজাতবৰংশীয় মনে করে অথবা অভিলাতবংলীয় বলে ভুল 
করে। এই মধুর ভ্রাস্ত-বিশ্বাস উৎপাদনের প্রকষ্ট পশ্থা ছিল বড়-বড় বকৃশিসু দেওয়া, 
অথব] সন্থাস্ত বংশীয়দের মত টাকা! ওড়ানো । বাড়ীর জীবনযাত্রার মান হয়ত নিয় মধাবিত্ের 

পর্যায়েই পড়ে, অথচ সমস্ত ভিয়েনা যেন সর্বক্ষণ বকৃ্শিস দিচ্ছে। কাকুর বাড়ী গেলে 
যে দরজা খুলবে তাকে “টিপ” দিতে হবে; নিজের বাড়ীতে রাত দশটার পরে পৌঁছলে 
দরজা খোলার জন্ত ' টিপ” দিতে হবে ; যদি গাড়ীতে চড়ে যেতে চান টিপ” না দিয়ে 

উঠতে পারবেন না। কাল ব্রাউজ, ভিয়েনার বাঙগ লেখক, ন্দ্রিপ করে বলেছিলেন ফে 

পুনরুখ/নের ( [২০901160601 ) দিনে ভিয়েনাবাসী প্রথম যা দেখবে তা হচ্ছে কফিনের 

দ্বার উন্মোচনকারীর প্রসারিত হস্ত । 

“টিপ” দেওয়ার এই নেশা ফিউডাল দৃষ্টিভলি এক সত্যিকার বৈশিষ্ট্য বলে গণ্য 

কর| যেতে পারে। একজন সাধারণ স্তরের মানুষ, ব্যবসায়ী বা কারিগর তার অপেক্ষ! 

নিয়স্তরের লোকের কাছ থেকে কোন সেব! গ্রহণ করে তার প্রতি কৃতজ্ঞ হতে পারে, 

কিন্ত সন্্াস্ত লোকের পক্ষে এট] অত্যন্ত অবমাননাকর বলে গণ্য করা হত। টিপ 
দেওয়ার মাধ্যমে তিনি যেন এক খণ শোধ করলেন এবং নিজের মর্যাদা ও সম্মান 

ছাড় তিনি আত কাকুর নিকটে কোন বন্ধন রাখলেন না। এই ৰিরোধমূলক, কাল্পনিক, 

তথাকথিত “রাজোচিত” মনোভাব ভিয়েনার সমস্ত জীবনে ওতঃপ্রোত হয়েছিল, যার 

ফলে সহজ.সহজ কাজগুলি অস্বাভাবিক ব্যয়পুর্ণ হয়ে দীডাত। 

উদাহরণস্বরূপ আপনি যদি কোন ভাল বেস্তরায় আহার করেন তাহলে আপনাকে 

চারটি বিভিন্ন স্থানে “টিপ” দিতে হছবে। প্রথমটি হেড ওয়েটারের জন্তু যে আপনার 
অর্ডারটি নিয়েছে কিন্ত তার পরে আর নিজের চেহার] দেখায় নি, একেবারে বিল নিয়ে 
উপস্থিত হয়েছে, কিন্ত সমস্ত বাপারটির তদারকির দায়িত্ব তার উপরেই ছিল। দ্বিতীয়টি 

হচ্ছে যে ওয়েটার আপনার খাবার এনে দিয়েছে তার জন্ত । তৃতীয়টি যে ওয়েটার “ডিস্”, 
সরৰবাহ করেছে এবং চতুর্থটি সবচেয়ে বাচ্চা ওয়েটারের জন্ত যে আপনাকে কোট পরতে 
সাধ্য করেছে বা কাধ সমান উচু না তে পারলে অন্ততঃ পরাবার আগ্রহ প্রদর্শন 
করেছে। “টিপেশর অঙ্থপাভ দেখে বা পূর্বের অভিষ্জতা থেকে তারা আপনাকে 
“হের ডক্টর” (সম্মানের দিক দিয়ে সর্বনিয়) অর্থবী “হের ফন” (ফরাসী ভাষার 

ম'সিয়ে)” ...এর অনুরূপ ) অথবা “হের ব্যারন"*__সর্বেচ্চ সশ্বানহ্থচক সঙ্গোধনে লক্বোধিত 
করকে। (কমশঃ) 



(ধষণা 

তরুণচজ দিংহ + 

জন্ম-নিয়ঙজরণ । ভারতে জনসংখা। প্রতি বসব যে ছারে বাড়িতেছে, তাহার ফলে 

দেশের যে নানা রকমের জটিল সমস্যা দেখা দিয়াছে এবং অনুর ভবিষ্যতের জন্ত যে আবও 
বু সমসা! ঘনাইয়! আসিতেছে, লে সব বিষয় চিত্ত! কবিয়। সমাজ ও রাষ্ট্রনায়কগণ 

বিশেষ টিস্তিত এমনকি উদ্িপ্নও হুইয়। পড়িয়াছেন। কেবল আয়ের পথ বাড়াইতে 

থাকিলে যে এই পমস্যার সমাধান হইতে পারিবে না| একথা বর্তমানে প্রায় সকলেই 

বুঝিতে পারেন। স্থতত্বাং আয় বাডানোর সঙ্গে সঙ্গে জনসংখ্যাও কমানো দরকার 
এবং সেইজগ্ই জন্মনিয়ন্ত্রণ কর! একান্ত প্রয়োজন এই মত বহু উপায়ে প্রচারিত 

হইতেছে। ইহার কোনও সুফল ফলিতেছে না এমন কথা আমর! মনে করিন!। 

কিন্তু এই প্রচারের স্থফল কতখানি পাওয়া যাইতেছে তাহাও বাস্তব স্তরে হিসাব 

করিয়! দেখা খুবই দরকার। প্রচারের ব্যয় কম হইতেছে না। সেই ব্যয়ের যোগ্য 

ফল লাভ হইতেছে কিনা তাহা নিশ্চয়ই দেখা দরকার। যদি তাহা! না হইয়৷ থাকে 
তৰে প্রচারের কোথায় কি দোষ-ত্রটি হইতেছে বা কি রকম প্রচার কোথায় করিলে 
অধিকতর ফল লাভ হইতে পারে তাহা অবশ্খই নিয়মিত দেখ দরকার । বহু যুগের 

বিশ্বাস, সংস্কার ও জীবন-যাপনের ধারায় পরিবর্তন ঘটানে। খুব সহজসাধ্য নহে। শিক্ষা, 

বিশেষ বিষয়ের উপযুক্ত শিক্ষা! প্রচারিত হওয়া প্রয়োজন আছে। শহরে যে সব জন্ম- 
নিয়ঙ্রণ বিষয় প্রচার চলিতেছে দুর গ্রামবাসীদের তাহা! উপকারে আসে না। রেডিওর 

মাধামে যে প্রচার কার্য চলিতেছে তাহ! আজকাল কিছু-কিছু গ্রামে শোন। যাইতেছে 

সত্য কিন্তু তাহাও সকল স্তরের গ্রামবাসীদের নিকট পৌছিতে পারিতেছে না। যে 

ভাষায় গ্রচারিত ছয় তাহাও সকলের পক্ষে বুঝিবার যোগ্য নয়। জনসাধারণের 

মনে জন্ম'নিম্রণ সম্বন্ধে আগ্রহ ন। জাগাইতে পারিলে এই সকল প্রচার কেবল কথার 

ঘেনঘেনানি মন্ত্র হইয়। বিরক্তি উদ্রেক করে অথবা এই বিষয়ে মনে এক রকমের 

উদ্ধালীলতার স্তি করে। ফলে যাছ! বল! হইতেছে তাহা কেবল কানে শোনাতেই 

খাকিয়। বা; প্রাঙ্যছিক জীবনে ভাহার প্রয়োগ হইতে পাবে ন1। পূর্বেই বলিয়াছি এই 

সফল প্রচারে কোনোই সুফল হুইডেছে না এমন কথা আমরা বলিতে চাহি না। 
্ 

«* অনঃসমীক্ষক, কলিকাতা! বিশ্ববিষ্ঞালয়ের মনোবিগ্কা। বিভাগের অবৈতনিক উপাধ্যায়। 



৪৪8 চিত্ত ঃ দ্বিতীয় সংখ্যা ১৩৮৩ 

আমাদের বক্তবা সহজ করিয়। বলিলে বলিতে হয়, এই জন্ত সংখ্যা! বৃদ্ধির সমন্তাট? 
যত বড় জটিগ ও জরুত্বী, আমাদের প্রচার কাঁধ ঠিক সেই পরিষাণে ফলগ্রস্থ 
হইতেছে কিন! দেখ! খুবই জঙরী প্রচেষ্টা বলিয়া আমরা মনে করি। বিষয়টি এক 

হইলেও আমাদের দেশের বিভিন্ন স্থানের বিভির স্তরের লোকদের জন্ত প্রচারের 
€ শিক্ষার )ববকম ও ভাষাত্ব রকম-ফের হওয়ার দরকার আছে। তাহা না হইলে কেবল 
কথায় লোকের আস্। স্থাপন করা সন্ভব হইবে না। গ্রাষে-গ্রামে ঘুবিয়া সভা 

করিয়া, বাড়ী-বাঁড়ি খ্বরিয়] প্রত্যেকের সমস্যাটা! বাস্তবভিত্তিক ভাবে বুঝাইয়া তাহার 
প্রতিকারের উপায় বলিয়া*বলিয়! যদি শিক্ষা! না! দেওয়া যায় তবে প্রকৃত শিক্ষার 

উপকার পাইতে বন সময় লাগৰে। ততদিনে আমাদের সমপ্য/ আরও বছ পরিমাণে 

ঘনীভূত হইয়া সমাধানের পথ রোধ করিয়! দীাড়াইবে। প্রত্যেক পল্লীর এক একট! 
বিশেষ রূপ আছে। একট! ৰিশেষ ধার! বহু যুগ হইতে চলিয়া! আলিতে আপিতে একট! ঘঢ় 
ক।ঠামে। গড়িয়া! উঠে। এই কাঠামোর ভঙ্গীতে রদ-বদল করিতে হইলে কোথায় যে 

সণ ধরিয়াছে তাছা!৷ বারে-্ৰারে প্রত্যেক পরিবারকে চোখে আঙ্গুল দিয়! দেখাইয়! 
ন। দিলে শিক্ষার ভিত্তি শক্ত হইবে না। আমাদের দেশে অনেক সমাজ সেবার 
দল আছে, বু রাজনৈতিক দল আছে তাছাদের কমার সংখ্য। কম নহে। সেই সৰ 

কর্মাদের কিছু সংখ্যক গ্রামে-গ্রামে ঘুরিয়্া ও কারখানার কমাঁদের মধো নিজ-নিজ 
দলীয় প্রচার কবিয়। থাকে। ভারতের এই নানা দলের, নানা মতের করমার। 

রাজনীতির নিজ নিজ দলীয় মত প্রচারের সঙ্গে-সঙ্গে দেশের এই জনন্ফীতির 

সমস্যাট(এ সমাধানের জন্য যদি জনগণের মধ্যে সংযুক্ত হইয়া! উপযৃক্ত প্রচার করিতে 

পারে তবে এই সমন্যার সমাধান ত্বরাশ্ত্িত হইতে পাবে। দেশের এই সমস্যাট। 
কোনও বিশেষ রাজনীতিক দলের সমস্যা নহে। ইছ1! সব-দেশীয় সকলের সমস্যা । 
এই বুঝৰিয়্া সত্যকারের দেশছৈতেষী দলগুলি এই সমস্যা সমাধানের চেষ্টায় হুগ্মভাবে 
সচেষ্ট হইতে পারে নাকি? নিজ-নিজ দলের প্রাধান্য রক্ষা! কবিতে যাইয়। ঘি 

জনসাধারণের মধ্যে এই জন্ম-নিয়ন্ত্রণ বিষয়েও মত-বিরোধের, মতান্বরের ছুটি করেন তৰে 
লমপ্যাটি সমাধানের দিকে না যাইয়! আরও জটিলতার দিকেই যাইবে । এই বিষয়েও 

আমর! একমত হইতে পারিব না। দলীয় স্বার্থ ও অহংকার এখানেও মাথা তুলিয়া 

ধাড়াইবার পল্ভাবনা আছে মনে হয়। যে ভাঙ্গনের শ্রোত এখনও আমাদের দষাজ- 
জীবনে চলিতেছে তাহা দেখিয়াও দু়ভাবে কিছু বল! সহজ নহে। হজনশী মনোভাব 

আমাদের মধ্যে লামান্য যতটুকু দেখ! যার আজও তাহার খুব ছ ভিত্তি স্থাপিত, 

হইয়াছে কিল! ঠিক বলিতে পারি না তবে দেই দিকেই নজঙ্ব রাখিয়া আমাদের চলিতে 
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হইবে । বাধ! বতই আস্থক তাহা! অতিক্রম করিবার দৃঢ় সংকল্প আমাদের থাকিতে 

হইবে। ইহাই প্রথম ও প্রধান প্রয়োজন। 

যৌন-স্থখ আমাদের জীৰনে একটি প্রধান আকর্ষীয় কাম্য বিষয়। এই সখ 
ভোগ করিবার পথে যত বাধা-নিষেধ সমাজ ও ধর্ম সৃষ্টি করিয়াছে তাহা মুলত: 

স্বীকার করিয়া! চলার ফলেই সমাজ গঠন সম্ভব হুইয়াছে। এই যৌন বিষয়েও বিভিন্ন 

সষাজগোর্টির মধ্যে বিভিন্ন নিয়ম অনুসারে চলিয়া আসিতেছে । কালের গতিতে এই 

সকল অনুশাসনের রদ-বদল অনেক হইয়াছে, এখনও হইতেছে, ভবিষ্যতেও গ্রয়োজন- 

বোধে আরও হুইবে। এবং কিছু নিয়ম সর্বকালেই থাকিৰে। এই সব বন বাধা-নিষেধ 

সত্তেত্ত আমাদের কামবুত্তির চরিভার্থতার জন্য বিধি-বিধানেরও প্রত্যেক সমাজেই ব্যবস্থা 

করা! আছে। কামবুত্তিকে দমন করিয়া হুত্যা কপার চেষ্টা করিলে নান৷ মানসিক 

ব্যাধির সৃষ্টি হইতে দেখ! যায়। সেই সকল মানসিক রোগও সমাজের পক্ষে আদৌ 

কল্যাণকর নছে। ক্ষতির পরিমাণ ইহাতে বেশীভিন্ন কমহইবে না। সে কথা এখন 

থাকুক। আমাদের আসল কথায় ফিরিয়।৷ আসি। কামস্থখ বাদ দিতে বলিলে তাহ। 

গ্রহণযোগ্য হইৰে না। ইহাকে বাদ দিয়! চলিবার কথা'কেহছৰলে ন1। ইহা নিয়ন্ক্রি 

কৰিয়া চলিবার কথাই বল! হয়। মানসিক রোগগ্রস্তদের বাদ দিলেও সাধারণের 

মধ্যে এই কামন্থখের প্রতি একট! স্বাভাবিক তাগিদ থাকে। যাহছাদের জীবনে আর 
দশ রকমের স্থথের ক্ষেত্র সীমিত তাহাদের পক্ষে সার। দিনের নান! সমহ্া-জর্জরিত দিন- 

যাপনের পরে দিনাস্তে এই কাম-স্থথভোগের লালসাই প্রবল হইতে দেখ! যায়। উপযুক্ত 
জন্ম-নিয়ন্রণ পন্থা অবলম্বন ন! করায় অপেক্ষারুত দরিদ্র শ্রেণীর মান্থষের মধো সম্তান- 
জন্মের হার এইজন্তই বেশী দেখ! যায়। অন্ত আরও অনেক কারণও আছে। 

বিত্তবানদের মধ্যে কেবল অন্ত বনু স্থুখভোগের পথ খোল থাকার জন্তই যে তাহাদের 

মধো সন্তান জন্মের ছার কম দেখা যায় তাহা নহে। ইহার আরও অনেক শারীরিক 

ও মানসিক কারণও আছে। পে সব বিষয় আলোচন1 করিবার প্রয়োজন এখানে 

নাই। আমাদের ব্বভাবিক প্রবল কামবুত্তির জন্তেই আমরা কামক্রিয়ায় বত হই এবং 

জগ্স-নিয়ন্ত্রণ পদ্ধতির আশ্রয় ন| লওয়ার ফলে সন্তান সংখ] বাডিয়াই চলে। চিকিৎসার 

উন্নতি হওয়ায় শিশু-মৃত্যুর হারও আগের তুলনায় কমিয়াছে। ফলে আমাদের দেশে 

জনশ্বীতির পরিমাণ অনেক বাড়িয়া গিয়াছে । জন্ম-নিয়স্্রণ অত্যাবগ্ডক হইয়াছে ভারত- 

বালীর বর্তমান ও ভবিষ্যত সৃখন্ছাচ্ছ্যন্দের জনাই। 

এই জন্ম-নিয়স্রণের পথে আরও কিছু-কিছু কথ! বুঝিবার আছে। বিশেষ করিয়। 

গ্রামের দরিদ্র শ্রেণীর মধ্যে বেশী সন্তান পাওয়ার একটা ম্বাভাবিক প্রবণতা দেখা যাঁয়। 
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সম্ভান বেশী হইলে বড় হই! ভাহাঙ! অনেকে গগিলিয়! খাই! যোজগার করিতে পারি 
এইবপ আশাও মনে কাজ করে। তাছাড়। সন্ধান ভগবানের দান, পে পথে বাথ! 

দিলে পাপ করা হইবে এইয়্প বিশ্বাসও আছে। তাহাদের অবসংস্থানের প্রশ্থ? 
“জীবন দেন ধিনি আহার জোটান তিনি” । এই লছুজ বিশ্বাস মনে বেশ গ়্তাবে 

কাজ করে। জন্ম-মৃত্যু আমাদের নাগালের অভীত ইত্যাদি কখাও আছে। বখাগুলি 
ংকীর্ণ সীমার মধ্যে, একেবারে হয়ত সকল প্রশ্ন অর্থহীন নয়। আমর! ইচ্ছা করিলে 

যে জন্ম-নিয়গ্্রণ করিতে পারি ও কিছু পরিমাণে মৃত্যুও সাময়িকভাবে ধোধ করিতে 
পারি একথা আঙ্গকাল আর শিক্ষিত মানুষ অস্বীকার করিতে পাবেন ন1। কিন্ত 

অশিক্ষিত দুর পল্লীবাপীদের মনের কথ! আজও আমাদের সরে শিক্ষিত মানুষের 

মানসিকতা হইতে কিছু পৃথক। লেই জন্যই পুর্বে পল্লীভিত্তিক-গ্রামভিত্বিক জদ্ম- 
নিয়ন্ত্রণ শিক্ষা প্রচারের কথা বল! হইয়াছে । দীর্ঘকালের বিশ্বাসের ভিত্তিতে আঘাত 

পড়িলে মান্যের মন বিদ্রোহী হইয়| উঠিতে পারে। স্থৃতরাং সেই দিকে কম্দের নজর 
রাখিয়। কাজে ক্রমে অগ্রসর হইতে হইবে । আথিক দুরবস্থা, দৈহিক ক্লান্তি, স্াস্থা 

ইত্যাদিকে কেন্দ্র করিয়া শিক্ষা প্রচারের প্রয়োজন আছে। স্থৃতরাং সকল গ্রামেই 

একইভাবে প্রচার করিতে থাকিলে তাহ! সমান কার্ধকরী হইবে না। শিক্ষার বিষয় 

মূলতঃ এক রাধিয়! পল্লীর বিশেষ অবস্থা জানিয়া উপযুক্ত সুত্র ধরিয়৷ যোগ্য ভাষায় 
দেই শিক্ষা! প্রচার করিতে হুইবে। কতকগুলি মুগ সুত্র সহজে গ্রহণযোগ্য হইতে 

পারে কিন্ত কঙকগুলিতে এক-এক ক্ষেত্রে বাধা দেখা দিতে পারে। কি ভাবে, 

কোন ক্ষেত্রে কাজ করিতে হইবে সে সম্বন্ধে কর্মীদের পূর্ব হইতে শিক্ষা দেওয়। 

দরকার। এলোপাথার্ীভাবে কাজে লাগিলে কুফল দেখা দিৰার সম্ভাবনা আছে। 

গ্রামবানীদের সছিত একাত্ম হুইয়! মিলিতে হইবে। উচ্চ-নীচ, বড়-ছোট ইত্যাদি 
আহ্ংকারীক ব্যবধান রাখিয়া কাজে নামিলে উপযুক্ত ফল লাভ হইবে না। 

এই বিষয়ে আরও কতকগুলি বাধা দ্বেখ। দিতে পারে। উধধ খাই! জন্ম-নিয়ন্তরণ 

বিষয়ে সকলে সমান বিশ্বাসী নহে। আবার অস্ত্রোপচারের দ্বারা জন্ম-নিষেধের ব্যবস্থা 
করিলে যে সমস্যা দেখা দেয় তাহার একটি হইল অবিশ্বাসের স্থটি। স্বামী বা তরী 
অন্ত্রগ্রয়োগে সম্তান জন্ম বন্ধ করিলে ব্যভিচারের সুযোগ বাড়িয়া! ধাইবে এমন বিশ্বাসঙ 
কিছু লোকের আছে। এইজন্য স্বামী স্ত্রীকে বা স্ত্রী শ্বামীকে সদেহ করিতে থাকে । ফলে 
পারিবারিক শাস্তি নষ্ট হয় এমন কি পরিবারের ভিতিই নষ্ট হইয়া ধায় দেখ 
গিয়াছে । লফলেরই এই রক্ষম অবিশ্বাসের মনোভাব দে দেয় তাহা নহে। ইহাই 
আশার কথ!। তবুও অস্্রোপচাবের আগে বযক্ির মানলিক অবস্থায় পরিচয় পায়? 
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বিশেষ দঝকার। তাহ! না হইলে বেশ কিছু ক্ষেত্রে অনিষ্ট হইতে পারে। ব্যাতিচার 
কিছু-কিছু নাই এমন সমাজ কোথাও নাই। মান্থষর মন এক দিকে যেমন নিয়ম 

গড়িয়। নিজের বৃন্তিগুনিকে নিয়ন্ত্রিত করিৰার চেষ্টা করে, অন্য দিকে সেই মনই নিক্কমের: 

নিগড় হুইতে মৃক্ষি পাইবার চেষ্টাও কষে। ফলে স্যোগ-স্থবিধ! পাইলে ব! ব্যক্তি- 

বিশেষ স্থযোগ ধৃজিয়া লইয়া নিজ-নিজ প্রবৃত্তি অনুদারে বাভিচারী হইতে পাবে। 

আমাদের শিক্ষা-দীক্ষা-সংস্কার আমাদের উন্মুক্ত ব্যাভিচারী হইবার পথে বাধা দেয় 

সতা, কিন্তু সর্বাবস্থায় সকলের ক্ষেত্রে সেই সব বাঁধা সময়ে কার্ধকরণ হয় না। শিক্ষা 

ঠিক মত হইলে এই ধরণের ব্যাভিগরের সংখা! কম হইবে। মান্য কেবল ভোগই 

চাক না দেই ভোগকে বিশেষ-বিশেষ আদর্শাহুগ করিতেও চায়। এই আরর্শ 
দেশ-কাল-পাত্র ভেদে বদল হয়। এইসব যানিয়া লইয়াই আমাদের সমাজ-কল্যাণের 

পথ বাছিয়। লইতে হইবে। 

জন্ম-নিয়রণ করা আমাদের দেশের বর্তমান অবস্থায় প্রয়োজন ইহা অস্বীকার 

করা যায় না। কিন্তু সকলের পক্ষে এই নিয়ন্ত্রণ সকল অবস্থায় একই পন্থায় করিতে 

যাওয়ার বিপদ আছে। মানসিক অশান্তির এক দিকের কথা উল্লেখ কর৷ হুইয়।ছে। 

আরেক দিকের কথা একটু বলিয়! এবারে কথা শেষ করিব। ব্যক্তির আত্ম-মুলা- 

বোধের কথা উল্লেখ করিতে হয়।_ যৌন-ক্ষমতা পৃরুষ এবং নানী উভয়ের পক্ষেই 

আত্ম-মূলাবোধের জন্য বিশেষ প্রয়োজন । পৃরুষের যৌন-ক্ষমতা না থাকিলে তাহার 
পুরুষত্ববোধের মানপিকতায় নানা সমস্তা যেষন দেখা দেয়, নারীর সম্তন-ধারণের 

ক্ষমতার অভাব-বোধ দেখা দিলেও তেমনই আত্ম-মূল্যহীনতায় নান! জটিল মানসিকতার 

রোগ-লক্ণ দেখা দেয়। কে কিভাবে এই নিরোধ-ব্যবস্থাকে মনের গভীরে গ্রহণ করে 

তাহার উপরই এইবিষয়ে ব্যক্তির মানসিক প্রতিক্রিয়া নির্ভর করে। বয়ংধর্মে 

নারীর জীরনে সম্ভানন্ধারণের ক্ষমতা]! লোপ পাইলে তাছার মানসিক অবস্থার বহুল 

পৰিৰর্থন এমন কি অনেক সময় ৰিশেষ রকমের মানমিক রোগ-লক্ষণও দেখ! দেয়, 

এমনও দেখ! বায়। অস্ত্রোপচারের ফলেও একই রকমের মৃল্যহীনতা বোধ হইতে মানসিক' 

রোগ লক্ষণ দেখ। দিয়াছে এমন নজিরের অভাব নাই। পৃক্ুষের এ অস্ত্রোপচারের ফলে 
কিছু-ফিছু মানলিক রোগ-লক্ষণ দেখ! দিতে পারে। এসম্বদ্ধে ভুলধারণা ন] হয়, 

সেই জন্য স্পষ্ট করিয়। বল! দরকার । অস্ত্রোপচার করিলেই লফলেরই যে মানিক 

রোগ-লক্ষণ দেখ! দিবে একথ! বল। যায় ন1। কিছু-কিছু ক্ষেত্রে যে এই পরিণামের 

সম্ভাবন। আছে এই কথাটিই জান। দরকার। এইজন্যই অস্ত্রোপচার করিবার পূর্বের 

প্রত্যেক ব্যক্তির মানসিক অবস্থার বিষয়ে জানার বিশেষ প্রয়োজন আছে। হাতে ছুরি, 
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লইয়া, যে আলিবে তাহাকেই জন্ম-নিরোধ করিবার জনা ছুরি চালাইব, এই মনোবৃত্তি 

আদৌ গ্রাহ নছে। চিকিৎসক রোগীর শারীরিক অবস্থা পরীক্ষণ করিয়। যেমন অস্্র- 

প্রয়োগ করেন তেমনই রোগীর মানসিক অবস্থা পরীক্ষা করাও বিশেষ প্রয়োজন। 

তাহা না হইলে সমাঁজে এক সমস্য। দুর করিতে যাইয়া অনা গুরুতর সমস্য! ডাকিয়া 
আন] হইবে। 

এই স্ম্বন্ধে আরেকটি বিষয় বৃবিয়! চলিবার প্রয়োজন আছে। কোনও-কোনও 

সমাজে বিশেষ ধর্মায় মতাবলম্বীদের মধ্যে জন্ম-নিয়ন্ত্রণ করা সাধারণের মধ্য গ্রাহা নছে। 
এষনকি ইহা! অশান্ত্রীয় ও ধর্মহানিকর বলিয়া মত প্রকাশ করাও শুনিয়াছি। বাহিরে 

রাজনৈতিক কারণে বা চাপে পড়িয়া হালকাভাবে জম্ম-নিয়্্র প্রথা মানিয়া লইয়াও 

ভিতরে-ভিতরে নিজেদের মধ্যে এই প্রচেষ্টার তীব্র বিরোধিতার সংকল্প লইয়া চলিবার 
কথাও শুনিয়াছি। যদি ইহা সত্য হয় তবে বেশ কিছু বৎসর পরে এ সম্প্রদায়ের 

জননংখা। অনেক বাঁডিয়! যাইবে এবং অপর সম্প্রদায়ের যাহার] জম্ম-নিয়ন্ত্রণ মাঁনিয়া 

চলিবে তাহাদের সংখ্যা বস কমিয়া যাইবে । এই ভাবে চলিলে দেশের জনভিত্তিক 

রাষট্ব্যবস্থার অনেক পরিবর্তন ঘাঁটতি থাকিবে। বাষ্্রনীতিৰিদ ও সমাজনীতিব্দিগণ 
এই বিষয়ে সময় থাকিতে প্রথম হইতেই আবশ্বক সতর্কতা লইয়! চলিবেন ইহাই 
আমরা আশা করিব। অন্ত দিকে উচ্চশিক্ষিত শ্রেণীর মধো জন্ম-নিয়ন্্রণের ফলে তাহাদের 
সংখা। কমিবে কিন্তু অপর দিকে স্বপ্লশিক্ষিতদের মধ্যে যদি আশাম্চুরূপ জগ্মু-নিয়ন্ত্রণ সার্থক 
না হয় তবে দেশের শিক্ষার উচ্চমানের ক্ষেত্রে আমাদের অবনতি দেখা দিবে। একটু 
বিবেচনা করিয়া দেখিলে বৃঝ| যাইবে উহা! একেবারে অমুলক বলিয়৷ উড়াইয়া দিবার 
বিষয় নহে । 

জন্ম-নিযন্ত্রণ কর! প্রয়োজন অব্ট আছে এই কথা আমরা আবারও বলিতেছি। 

কি্ত সেই নিমিত্ত ইহার জন্ত কোনও ঢ|লাও ব্যবস্থা করিয়া বসিলে যে অনেক জটিলতা 
দেখা দিবে এই সম্বদ্ধেও আমাদের প্রথম হইতে অবহিত হইয়া উপযুক্ত বাবস্থা করিয়া 
চলিতে হইৰে। যত বড প্রয়োজনই হউক ইহাকে খেয়াল-খুশী মত চলিতে দেওয়া 
সমাজের পক্ষে, দেশের পক্ষে কল্যাণকর হইবে না। 

আরেকটা কথা বলা দরকার । জন্ম-নিয়ন্ত্রণের প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে ব্যাপক শিক্ষ। 
দিবার যে ৰিশেষ দরকার আছে তাহা! বল] হুইয়াছে। কিন্ত এই শিক্ষার প্রচার, 
প্রসার ইত্যাদিতে ফল পাইতে অনেক সময় অতিবাছিত হইয়া যাইবে । শিক্ষা চলিবার 
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পথে বাঁধ! স্থষ্টি না করিয়া প্রাথমিক অবস্থায় উপবৃক্ত আইন প্রয়োগের হবারাও জন্ম- 

নিয়ন্ত্রণ বিধি চালু কর! দরকার । শাসন-অন্থশাসন না থাকিলে এই প্রাথমিক অবস্থায় 

কেবল শিক্ষার ফলে প্রবৃত্তির নিরোধ, সার্বজনীন ক্ষেত্রে সফল হুইবার সম্ভাবনার আশা! 

পোষণ করা যে সঙ্গত হইবে না, এরূপ মত প্রকাশ করিবার সঙ্গত কারণ আছে। 

সংক্ষেপে বলিতে হইলে বলিতে হয় যে আমাদের আদি বৃত্তিগুলিকে ইচ্ছামত খুশী 
অনুযায়ী হত্যা করা বা নিষেধ কর] সাধারণ মানুষের পক্ষে সম্ভব নহে । যোগাভ্যাসের 

দ্বার! যে বৃত্তি-নিরোধ করিবার কথা শাস্ত্রে বল! হইয়াছে তাহা মুঠ্রিমেয় কয়েকজনের 

পক্ষে কত দুর সম্ভব তাহা বলিতে পারি না। কিন্তু সকলের পক্ষে যে সেই স্তরের 

যোগী হওয়৷ অসম্ভব তাহা যুক্তি বা দৃষ্টাস্ত দিয়! দেখাইবার কোনও প্রয়োজন নাই। 

আমাদের নিজেদের দিকে এবং পারিপাশ্থিক সকলের দিকে চাহিয়া! দেখিলেই ইছাএ 

সতাতা অনন্বীকার্য হইবে । আমর] সাধারণ মানুষ, আমাদের ক্ষমতাও সীমিত। এই 

কথ] শরীর ও মন এই উভয় ক্ষেত্রেই সত্য। শরীরের কথ! বাদ দিয়া এখানে কেৰল 

মনের কথাই একটু বলিৰব। আমর] যেমন ইচ্ছা, যত ইচ্ছা, যাহা ইচ্ছা, যখন ইচ্ছা 

তখনই তাহ! মনে-মনেও পাইতে পারি না। আমাদের মনের কল্পনার ব্যক্তিগত 

সীমা আছে। রকমফের তো আছেই। তছুপরি নিজের মনের মধ্যেই বহু দবন্ব- 

বৈপরীত্যের অবধি নাই। কোন একট! ইচ্ছার মানপিক পুরণের পথেও সুষ্ঠুভাবে 
মনের মত করিয়া পুরণ করিয়া লইবার জন্য মানপিক ক্ষমতাও আমাদের অনেক 
সময় থাকে না। এই জন্তই শত চেষ্টাতেও ইচ্ছার কাল্পনিক পরিপুত্তিও সকল সময় 
সম্ভব হয় না। ইহার পরিণামে অনেক সময়ই মনে অস্পষ্ট অতৃত্থির অসস্তোষ জমা 

হইয়া উঠিয়া এক-এক লময় আমাদের বিব্রত করিতে থাকে। আমাদের নানা 

রকমের বৃত্তিগুলি জীবনের স্থচন1 হুইতে বিভিন্ন অভিজ্ঞতা ও শিক্ষার ফলে যে রূপ 

পরিগ্রহ করিতে থাকে বাস্তব জীবনে পরম্পরের তাহাদের মধ্যেও বিরোধ ঘটিতে 

থাকে । ; এইজন্যই এক-এক সময় নিজের মনই যেন নিজের ইচ্ছা পৃরণে বাদা 

দিতে থাকে, এইরকম বোধ হয়। আমি যদ্দিনিজেই আমার কোন ইচ্ছা পৃরণের পথে 
বাধ হই তবে! তেমন অবস্থার প্রতিকারের জন্য আমাদের নিজেদের বাক্তিগত 

মনোগতি ও মানদিক গঠনের দিকে সমীক্ষণী দুটি দিয়া নিজেদের ভুল-ন্রাস্তি দ্র করা 
ভিন্ন আর পথ নাই। অবশ্য এই চেষ্টায় অভিজ্ঞ বিশেষজ্ঞেন্র সাহায্য লইলে আমাদের 

চেষ্ট/! অধিকতর সফলৰতী হইবে আশা কবাযাধ়। এখানেও মনে রাখা দরকার যে 

কূর্বলচিত্ত ব্যক্তির পক্ষে এইসৰ সমস্যার হাত হইতে উদ্ধান্র পাওয়া অতি কঠিন, এমন 

কি অসাধ্যও হইতে পাবরে। এই কথা মনে রাখিয়া বিচার করিতে যাইলে প্রথমেই 
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বেশ কিছু সংখাক, এমন কি, অধিকাংশ মাস্ষের পক্ষেই যে সব শিক্ষা গ্রহণ করিয়া, 

মানিয়া চল। সম্ভব হইতে পারে না, তাহা স্বীকার করিতে হয়। এই কথা উত্থাপন 
করিবার কারণ আছে। আমাদের অন্যান্য বৃত্তির মধ্যে কাম একটি প্রবল বৃততি। 
বিস্তারিত অর্থে ইহার দাবী বনু পরিমাণে না! মিটাইয়া! চলা অসন্ভব । যৌন-কামের 

সহিত যুক্ত আমাদের বহু বুকমের ধারণ! ছোট হইতেই গড়িয়া উঠে। বিভিন্ন সমাজে 

এমনকি ভিন্ন-ভিন্ন ব্যক্তির ক্ষেত্রেও এই সকল ধারণ! ভিন্ন-ভিন্ন রকমের হয়। যৌন- 
ক্ষমতার উপর যে পৌরুষ ও নারীত্বের মূল্যবোধ জড়িত হইয়া থাকে তাহ পৃর্বেই উল্লেখ 
বরিয়াছি। বিশেষ বয়স হুইতে স্বাভাবিক নিয়মেই যখন এই যৌনক্ষমতা যত 
দুর্বল হইতে থাকে, ব্যক্তির চরিজ্রে সাধারণতঃ ততই বিশেষ পরিবর্তন দেখা দিতে থাকে । 

কিছু সংখ্যক মানুষের মধো এ সময় মানসিক ব্যাধিও দেখা দেয়। এই অবস্থায়, 

সক্ষম ব্যক্তিকে কৃত্রিম উপায়ে যদ্দি স্বাভাবিক যৌনতা লোপ করিয়া দিয়া অফলগ্রস্থ 
করিয়া দেওয়! যায়, তবে তাহার ফল সকলের পক্ষে ভাল.হইতে পারে না। এই 

সম্বন্ধে বিস্ত/রিত আলোচনা করিবার প্রয়োজন আছে। ভবিষ্যতে তাহ! প্রবদ্ধাকারে 

আলোচিত হইতে পারিবে । এই আলোচনায় আমর! সেই বিস্তারের দিকে যাইব না। 

যাহ! সামান্তভাবে উল্লেখ করা হইয়াছে তাহা হইতে বৃঝিতে পারা যাইবে যে শৈশব 
হইতে আমাদের বিভিন্ন ধারণাগুলি যদি শিক্ষার মাধ্যয়ে সময়োপযোগী করিয়া গড়িয়া 

তোল! ন1 হয়, তাহ! হইলে হঠাৎ করিয়। নুতন কোন মতবাদের ধান লাগিলে মনের 

ভিতে আঘাত লাগিতে পারে। এই জন্তই জন্ম-নিয়ণের ন্ষিয়েও আমাদের শৈশব 

হইতে যৌনতার সম্বন্ধে নব মুল্যায়ণ একান্ত প্রয়োজন। ইহা ভিন্ন নানা অবাঞ্ছিত 

প্রতিক্রিয়া দেখা দিয়া সমাজকে বিব্রত বা কিট করিতে পারে। শৈশৰ হইতে শিক্ষা 

হইলেই তাহার বুনিয়াদ দুঁঢ হয়। তাই বলিয়া কৈশোর, যৌবন এমনকি প্রোঁচ 
বয়সেও যে জন্মনিয়ন্ত্রণ শিক্ষা কার্যকরী হইবে না তাহা নহে। আমাদের মন যেমন 

আকড়াইয়া৷ ধরিয়! থাকিতে চায়, তেষনই পরিবর্তনও চায়। সেই জন্তই শিক্ষার কোনও 

বয়সের সীমা নাই। প্রকৃত শিক্ষাল্গাভ করিতে সময়ের প্রয়োজন হুয়। তড়ি-ঘড়ি 

কোন শিক্ষা বাহির হইতে ঘাড়ে চাপাইয়া দিলে তাহার ফল অনেক দময়ই ভাল 

হয় না। শিক্ষা মন গ্রহণ করিতে লা পারিলে তাহা বাধ্য-বাধকতা মাত্র হঙ্য়! 

থাকে। স্থযোগ পাইলেই সেই শিক্ষা! বাড়িয়া ফেলিতে সময় লাগে না। তন 
সাবধান হইয়| বিচার-বিবেচন1 করিয়া! আইনের সাহাধা লওয়া, দেশের বিশেষ অবস্থা 

বিচারে দরকার হইতে পারে। তাহা না! হইলে সমাজের সকল স্তরের মান্গষকে 

শিক্ষিত করিয়া ফল পাইতে যে সময় লাগিবে ততদিনে দেশের লমস্্া যে বহুগুণ 

বাড়ি! যাইয়া ক্রমে দেশ ও সমাজকে জর্জরিত করিবে তাহা! একটু ভাবিয়া! দেখিলে 
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সকপেই বৃঝিতে পাবিবেন। জন্-নিয়ন্ত্রণের ক্ষেত্রে দ্রুত ফল লাভের অন্ত উপায় উত্তাৰন 

করিতে ন! পারিলে শিক্ষার সঙ্গে-সঙ্গে আমরা উপযুক্ত আইনের সাহায্য লওয়ার 

পক্ষপাতী । কিন্তু ব্যক্তি-নিধিচারে এই বিষয়ে কোনও আইনের প্রয়োগের আমর! 

পক্ষপাতী নছি। মাচুষের জীবন লইয়। খামখেয়ালীভাবে চল! যাইতে পারে না। 

মতবাদ হইতে জীবন বড়। যে-কোন মতবাদ, শিক্ষ। ইত্যাদি সামগ্রিক জীবনকে মন্থথে 

রাখিয়। গড়িয়। তুলিতে হইবে। ভাবিয়া, বুঝিয়া, বিচার করিয়া অগ্রসর হইতে হইবে। 

একদিক মাঞ্জ দেখিয়া কাজে ঝাপাইয়া পড়া বালহুলভ চরিঝ্রের লক্ষণ। কিত্ত তাই 

বলিয়। বসিয়।-ৰসিয়া, ভাবিয়া-ভাবিয়া, বিচার করিতে-করিতে জীবন কাটাইয়া দেওয়া 

চলিতে পারে না। বস্ততঃ এই অবস্থাটা বিচারের পরিচায়ক নহে। ইহা বিহ্বলতার 

প্রকাশক । ইহ! শক্িমানের ম্বভাব নহে। আমর! ছুর্বল কি শক্তিমান, এখনও 

শৈশবাবস্থায় বাস করিতেছি কি পরিণত বয়সের অভিজ্ঞতার বিচারপুষ্ট জীবনলাভ 

করিয়াছি, আমাদের কর্ণ ও জীবন-চিস্তাই তাহা প্রমাণিত করিবে । মহাকালের 

পটভূমিকাই হইবে তাহার সাক্ষী । 

ভারতীয় মনঃসমীক্ষা সমিতি কর্তৃক গারচানিত 

গিরীন্রশেখৰ ক্লিনিক 
১৪, পাশিবাগান ল্রেন | কন্বিকাতা-১ 

(ফান ঘং ৩৫শ্ট৭উট 

বিশেষজ্ঞ দ্বারা আধুনিক বিজ্ঞান-সম্মত উপায়ে সকল রকম 
মানসিক রোগের চিকিৎসা কেন্দ্র । রবিবার ভিন্ন সপ্তাহের অন্ত 

সকল দিন সকাল ১০টা হইতে বেলা ২ট। পর্বস্ত খোল থাকে। 

সামান্য হইজও মানসিক রোগ অবহেমা করিবেন মা । 





নিরমাবলশ 

& 'চিত' ভৈযাপিক পত্তিক। বাংলা সনের বৈশাখ, শ্রাবণ, কাস্তিক ও মাঘ মাসে 

প্রকাশিত হয়। 

& লম্পাদকের মনোনয়নের জন্য প্রেরিত প্রবন্ধাদি কাগজের এক পৃষ্ঠায় ম্পষ্টাক্ষবে লিখিত 
হওয়া প্রয়োজন। 

উ সম্পাদক প্রয়োজন বোধ করিলে পরিবর্তন বা সংশে।ধন-সংযোজনাদি করিতে অথবা 

ংশবিশেষ বাদ দিতে পায়েন। 

উ 'চিতে' প্রকাশিত রচনা অন্য পঞ্জিকায় বা পৃস্তকাকারে প্রকাশ করিতে হইলে পৃরান্কে 

সম্পাদকের সম্মতি গ্রহণ প্রয়োজন । 

উ লেখককে দুই কপি পত্রিকা বিনামুল্যে দেওয়া হয়; লেখকের অনুরোধ-সাপেক্ষে 

তাছার প্রবন্ধের ২৭ কপি অক.-প্রিণ্টও দেওয়। হুয়। 

গ বাৎসরিক গ্রাছক চাদ ছয় টাকা। প্রতি সংখ্যার মুল্য দেড টাকা। গ্রাহকদের 
স্বতন্ত্র ডাকখরচ দিতে হয়না । বৎসরের যে কোন সময় গ্রাহক হওয়। যায়। 

-২)+(২- 

সম্পাদকীয় কার্যালয় 
১৪, পাসিবাগান লেন 

কলিকাতা -৯ 

এই সংখ্যায় মুল্য দেড় টাক! 



অষ্টাদশ ৰর্ষ চিত ছিতীয় সংখ্য। 

শ্রাবণ-আশ্বিন ** ১৩৮৩ 

দৃচাগত্র 
অনঃসমীক্ষপের দৃঙিতে ' সবরেশ? ও পৃঃ 

« অচলা"র মনোবিষ্গেষণ : অঙহল শঙ্কর বায় ১ 

পুরুষ এ নারী-_মন্ধনাবীশ্বর থেকে £ শিশ্বনাথ রায় ৬ 

ফ:র়ড-শিক্ক গু বস্কু( ভাবাজপাদ) £ পৃষ্পা হি ৩৫ 

ধৈষণ| : ভরুণচঙ্জ সিংহ ৪৩ 

প্রাচা ও পাশ্চান্তা মনোিদাবিষয়ক বিভিষ্ম মভবাদের সহিত 

জনলাধারুণের পরিচয় করাইয়া দেওয়ার উদ্দেশ্েই প্রধানতঃ এই পন্জিকা 

পরিচ[লিভ হয়। স্থতরাং প্রবন্ধ দিতে প্রকাশিত মতামত লেখকের নিজন্ব। 

নিধিশেষে তাহাকে সম্পাদকীয় বক্তব্যরূপে বা ভারতীয় মনঃসমীক্ষা 

সমিতি অন্্ম্থত মতামতরূপে গণ্য করা উচিত হুইবে না। 

বত শা জল পি পিস সিকি এপ্স 
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